
Farské oznamy 
14. nedeľa cez rok 

 (08.07.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:  Sviatok:  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.07.2012 
700 
 

945 

Poďakovanie a vyprosenie Božích milosti  
pre kostolníka z príležitosti 50. narodenín 
 

Za farníkov 
Pondelok 09.07.2012 1830 † sestry Vieru a Ľudmilu a ich manželov 
Utorok 10.07.2012 1830 za zdravie a Božiu pomoc pre deti 
Streda 11.07.2012 1830 Za živých a zosnulých členov bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Štvrtok 12.07.2012 1830 Za Božiu pomoc a potrebné milosti pre manžela Milana 
Piatok 13.07.2012 1830 † rodinu: Švecovú, Longauerovú, a starého otca Mariána  
Sobota 14.07.2012 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 15.07.2012 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov  

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 14. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 V Katolíckych novinách si nájdeme články pod názvom Hosť do domu, Boh do domu, a Krstné 
rodičovstvo – záväzok i zodpovednosť. 

 Zo zbierky „Halier sv. Petra“ sa vyzbieralo 82 €, 64 centov, z čoho v Predajnej 39 €, 85 
centov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Týmto oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov v Poľsku 
s diecéznym biskupom Mons. Vladimírom Filo, sa v našej farnosti od 1. júla uskutočnila 
personálna zmena. Do našej farnosti prišiel páter Krištof Zontek SAC, ktorý doteraz 
pôsobil v Poľsku a posledný rok študoval v Ríme. Pátrovi Krištofovi prajeme hojnosť 
Božích milosti, aby sa medzi nami cítil dobre a aby bol zanietený pre prácu na Pánovej 
žatve.  
So smútkom oznamujeme, že odchádza od nás páter Ján Róbert Adamowicz SAC, ktorý 
bol medzi nami 4 roky a ktorý plnil funkciu rektora komunity a kaplána vo farnosti. Páter 
Ján po vzájomnej dohode s predstaveným odchádza na misie do Venezuleli. S pátrom 
Jánom sa rozlúčime na budúci mesiac v nedeľu 12. Augusta. Do tohto času bude nás ešte 
tešiť svojou prítomnosťou.  

 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

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



Farské oznamy 
14. nedeľa cez rok 

(08.07.2012) 

J A S E N I E 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:  Sviatok:  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
ÚMYSLY: 

 
8.7. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Doda Slabejová (1.výr.), manžel a rodičia 
11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Pavla 

10.7. Utorok 17:30 Za zdravie a pomoc Božiu pre bohuznámu 
 

11.7. 
 

Streda 
 

17:30 
Poďakovanie, s prosbou o Božiu pomoc do ďalších rokov  
pre 80 ročnú jubilantku Julku 

12.7. Štvrtok 17:30 Aid. 
13.7. Piatok 17:30 Za  Helenu Magaňovú (1. výr.) 

 
14.7. 

 
Sobota 

 
17:00 

Za  Emila Magaňa s rodinou  
Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 
 
 

15.7. 
 
Nedeľa 

  8:30 
 

11:00 

O Bože Požehnanie, potrebné milosti  
pre 85 ročnú jubilantku s rodinou 
Za  manžela Pavla Pepicha  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po omši modlitebne stretnutie 
a vo štvrtok krátka poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 V najbližšiu sobotu 14. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 V Katolíckych novinách si nájdeme články pod názvom Hosť do domu, Boh do domu, a Krstné 
rodičovstvo – záväzok i zodpovednosť. 

 Zo zbierky „Halier sv. Petra“ sa vyzbieralo 82 €, 64 centov, z čoho v Jasení 42 €, 79 
centov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Týmto oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov v Poľsku 
s diecéznym biskupom Mons. Vladimírom Filo, sa v našej farnosti od 1. júla uskutočnila 
personálna zmena. Do našej farnosti prišiel páter Krištof Zontek SAC, ktorý doteraz 
pôsobil v Poľsku a posledný rok študoval v Ríme. Pátrovi Krištofovi prajeme hojnosť 
Božích milosti, aby sa medzi nami cítil dobre a aby bol zanietený pre prácu na Pánovej 
žatve.  
So smútkom oznamujeme, že odchádza od nás páter Ján Róbert Adamowicz SAC, ktorý 
bol medzi nami 4 roky a ktorý plnil funkciu rektora komunity a kaplána vo farnosti. Páter 
Ján po vzájomnej dohode s predstaveným odchádza na misie do Venezuleli. S pátrom 
Jánom sa rozlúčime na budúci mesiac v nedeľu 12. Augusta. Do tohto času bude nás ešte 
tešiť svojou prítomnosťou.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 4. pani Demeterovej. Ďakujeme za minulé 
upratanie.  

 

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


