
Farské oznamy 
2. nedeľa cez rok 

(15.01.2012) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

UTOROK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 
SOBOTA:    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
NEDEĽA:    Sviatok     Sv. Vincenta Pallottiho 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.01.2012
700 

 
945 

† Dušan a Ondrej Fortiak   
 
Za farníkov 

Pondelok 16.01.2012 1730 Aid.  
Utorok 17.01.2012 1730 na úmysel 
Streda 18.01.2012 1730 † Štefan Štieranka 
Štvrtok 19.01.2012 1730 Aid. 
Piatok 20.01.2012 1730 Aid. 
Sobota 21.01.2012 800 † Miroslav Slamka (nedožitých 44. rokov)  

Nedeľa 22.01.2012
700 

 
945 

† manžel Vladimír 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod., zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 
 Od 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Téma tohtoročného týždňa je: „Všetci budeme premenení...víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša 
Krista“. Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok na omši a poklone. 
 V sobotu 21. januára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 22. januára budeme prežívať sviatok sv. Vincenta Pallottiho, nášho 
zakladateľa. Preto pred detskou sv. omšou o 9:15 hod. bude pred vyloženou Sviatosťou 
Oltárnou pobožnosť k sv. Vincentovi, na ktorú všetkých srdečne pozývame.  
 Na budúcu nedeľu bude o 15:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. 
 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: upozornenie na spôsob, akým si dnes 
organizujeme svoj čas, ktorý je symbolom toho, ako žijeme, a taktiež bioetické fórum sa 
zamýšľa nad aktuálnou témou súvisiacou s krízou v zdravotníctve.   
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

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



Farské oznamy 
2. nedeľa cez rok 

(15.01.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 
SOBOTA:    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
NEDEĽA:    Sviatok     Sv. Vincenta Pallottiho 

ÚMYSLY: 

 
15.1. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu Tištianovú a Máriu Trubačovú 
11:00 Aid. 

17.1. Utorok 16:30 Za  Annu, Štefana a Ľudovíta  
(o 14:30 hod. bude pohrebný obrad za  Ondrej Melko) 

18.1. Streda 16:30 Za  Martu a Cyrila Rochockých 
19.1. Štvrtok 16:30 Za  Barboru, Jozefa Vetrákových a zaťa Jána 
20.1. Piatok 16:30 Aid. 
21.1. Sobota 9:00 Aid. 
 
22.1. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emila Kordíka a Emila Sekáča 
11:00 Za  Annu Barbierikovú v nedožitých 80. rokov

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod., v utorok hodinu pred sv. omšou bude 
Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej.  
 Na budúcu nedeľu 22. januára budeme prežívať sviatok sv. Vincenta Pallottiho, nášho 
zakladateľa. Preto po sv. omši o 8:30 hod. bude pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou 
pobožnosť k sv. Vincentovi. Všetkých srdečne pozývame na spoločne prežitie nášho 
sviatku. 
 Na budúcu nedeľu 22. januára bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 15:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 
  V utorok 24. januára po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Od 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Téma tohtoročného týždňa je: „Všetci budeme premenení...víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša 
Krista“. Zvlášť na tento úmysel budeme sa modliť vo štvrtok na omši a poklone. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: upozornenie na spôsob, akým si dnes 
organizujeme svoj čas, ktorý je symbolom toho, ako žijeme, a taktiež bioetické fórum sa 
zamýšľa nad aktuálnou témou súvisiacou s krízou v zdravotníctve. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie sa postará ruža 8. pani Cibulovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v tento 
víkend upratali kostol.  

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


