
P R E D A J N Á                                       03.02.2013 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
 
 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Agáty, panny a mučenice 
STREDA:    Spomienka:   Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 03.02.2013 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 04.02.2013 1730 Aid. 
Utorok 05.02.2013 1730 Za † Emíliu a Jána Fekiačových 
Streda 06.02.2013 1730 Za † Jána a Gizelu Franekových a brata Jána 
Štvrtok 07.02.2013 1730 Za † rodičov, syna a vnuka  
Piatok 08.02.2013 1730 Aid. 
Sobota 09.02.2013 800  Aid. 

Nedeľa 10.02.2013 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo 
štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok 8. februára o 17:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. 
A v sobotu 9. februára vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Na budúci pondelok t.j. 11. februára budeme prežívať 21. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. 
Pri tejto príležitosti bude udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. 
omše a ktorí v tento deň pristúpia k sv. Prijímaniu. Preto prosíme, postarajte sa, aby 
na sv. omšu mohli prísť aj tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj 
zdravotný stav, nemôžu chodiť do Božieho chrámu. 

 V Katolíckych novinách, Duchovná obnova pri príležitosti Dňa zasväteného života sa 
venuje otázke ako a kam môže smrteľný človek nasledovať nesmrteľného Boha; 
a taktiež upozorňuje na problémy zdravotne postihnutých ľudí, ktorí upadli do 
chudoby a žijú v sociálnej izolácii a depresii. 

 Bratia a sestry, chceme do Veľkého piatku zrekonštruovať Boží hrob v kostole. Preto 
prosíme pár osôb o pomoc pri upratovaní skladu, zajtra od 10:00 hod. Vopred 
ďakujeme. 

 Dnes bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pán Boh zaplať za Vaše 
milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           03.02.2013 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Spomienka:   Sv. Agáty, panny a mučenice 
STREDA:    Spomienka:   Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

 
ÚMYSLY: 

 

3.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Emíliu Kubančekovú 1. výr. 
5.2. Utorok 16:30 Za  Romana Kralku 4. výr. 
6.2. Streda 16:30 Aid. 
7.2. Štvrtok 16:30 Aid. 
8.2. Piatok 16:30 Aid. 
9.2. Sobota 9:00 Za  syna Ľuboša 

   

10.2. 

 

Nedeľa 
8:30 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre 70-ročnú jubilantku 

11:00 Za  rodičov Jána, Máriu Hôrčikových a zaťa Jána 
 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo 
štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok 8. februára o 17:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. 
A v sobotu 9. februára vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Na budúci pondelok t.j. 11. februára budeme prežívať 21. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. 
Pri tejto príležitosti bude udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. 
omše a ktorí v tento deň pristúpia k sv. Prijímaniu. Preto prosíme, postarajte sa, aby 
na sv. omšu mohli prísť aj tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj 
zdravotný stav, nemôžu chodiť do Božieho chrámu. 

 V Katolíckych novinách, Duchovná obnova pri príležitosti Dňa zasväteného života sa 
venuje otázke ako a kam môže smrteľný človek nasledovať nesmrteľného Boha; 
a taktiež upozorňuje na problémy zdravotne postihnutých ľudí, ktorí upadli do 
chudoby a žijú v sociálnej izolácii a depresii. 

 Dnes bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Pán Boh zaplať za Vaše 
milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

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


