
Farské oznamy 
4. nedeľa cez rok 

(29.01.2012) 
P R E D A J N Á 

 
 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Jána Boska, kňaza 
ŠTVRTOK:   Sviatok:    Obetovanie Pána 
PIATOK:   Spomienka:   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 29.01.2012 
700 

 
945 

Za uzdravenie otca 
  
Za farníkov 

Pondelok 30.01.2012 1730 † Jozef, Helena, Oliver 
Utorok 31.02.2012 1730 † Štefan Štieranka 
Streda 01.02.2012 1730 † Albina Mistriková 

Štvrtok 02.02.2012 1730 O Božie požehnanie, potrebné milostí a ochranu Matky Božej 
pre syna z príležitosti 45. narodenín 

Piatok 03.02.2012 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 04.02.2012 800  † Anna a Michal Hudak 

Nedeľa 05.01.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V pondelok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“ a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 
 Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovania Pána, počas sv. omše bude posvätenie Hromníc.  
 V piatok 3. februára pripadá spomienka sv. Blažeja, preto počas sv. omše bude požehnanie hrdiel.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred svätou omšou 
a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 V sobotu 4. februára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok o sviatosti Eucharistie a taktiež článok, ktorý 
približuje ľudové zvyky a tradície súvisiace s Hromnicami a sviatkami svätých Blažeja, Doroty 
a Mateja. 
 Bratia a sestry! V našej farnosti chceme začať s prípravou na prijate sviatosti birmovania. 
Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. 
Prijate tejto sviatosti nemôže byť motivované napr. tým, že bez birmovky mi nedovolia byť 
krstným rodičom, ale tým, že chcem viesť svoj kresťanský život naplno a zodpovedne. Je to totiž 
sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko 
veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši.  
Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom úrade behom tohto 
týždňa po večernej sv. omši. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame aj 
starších, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na skupiny, v ktorých budú 
zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí.  
 Dnes bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

Farské oznamy 
4. nedeľa cez rok 

(29.01.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Jána Boska, kňaza 
ŠTVRTOK:   Sviatok:    Obetovanie Pána 
PIATOK:   Spomienka:   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
 
29.1 

 
Nedeľa 

8:30 Za  syna Milana Kučeru 11. výr. 
11:00 Za Božie požehnanie pre Annu Švantnerovú  

a za  Helenu a Ladislava Faškových 
31.1 Utorok 16:30 Za  rodičov Michala a Irenu 
1.2. Streda 16:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Vladimíra 
2.2. Štvrtok 16:30 Za  Ignáca, Katarínu Bučkových, syna Jozefa a nevestu Katku 
3.2. Piatok 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.2. Sobota 9:00 Za  rodičov Martu a Benedika 
 
5.2. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov v kňazskej 

službe pánovi farárovi Arekovi 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“ a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 
 Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovania Pána, počas sv. omše bude posvätenie Hromníc.  
 V piatok 3. februára pripadá spomienka sv. Blažeja, preto počas sv. omše bude požehnanie hrdiel.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred svätou omšou 
a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod.  
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok o sviatosti Eucharistie a taktiež článok, ktorý 
približuje ľudové zvyky a tradície súvisiace s Hromnicami a sviatkami svätých Blažeja, Doroty 
a Mateja. 
 Bratia a sestry! V našej farnosti chceme začať s prípravou na prijate sviatosti birmovania. 
Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. 
Prijate tejto sviatosti nemôže byť motivované napr. tým, že bez birmovky mi nedovolia byť 
krstným rodičom, ale tým, že chcem viesť svoj kresťanský život naplno a zodpovedne. Je to totiž 
sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko 
veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši.  
Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom úrade behom tohto 
týždňa po večernej sv. omši. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame aj 
starších, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na skupiny, v ktorých budú 
zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí. 
 Dnes bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 O upratovanie kostola sa postará 3. ruža pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


