
P R E D A J N Á                                      22.01.2017 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA   Sviatok      Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
PIATOK    Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.01. 945 Za uzdravenie a pomoc Božiu pre syna Jána pri 

príležitosti 50. narodenín 
Pondelok 23.01. 1700 Za † Františka a jeho rodičov 
Streda 25.01. 1700 Za † Moniku 
Štvrtok 26.01. 1700 Na úmysel 
Piatok 27.01. 1700 Za † Margitu Rohačovú 
Sobota 28.01. 1700 Za † manžela Vladimíra Šperku 
Nedeľa 29.01. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Drahí farníci, dňa 12. septembra 2017 uplynie 25. rokov od obnovenia cesty a 
kaplnky na Kalvárii. Toto výročie spojíme so slávnosťou Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra. Na našu oslavu prijal pozvanie náš otec biskup Stanislav 
Stolárik. Pri tejto príležitosti chceli by sme pripraviť informačné tabule s popisom 
starých kaplniek, ich symbolikou a modlitbou. Vzadu na stolíku je mapa Kalvárie 
a na nej čísla kaplniek, ale niektoré sú zatiaľ bez fotografie. Chceme Vás poprosiť, 
ak máte vo svojich archívoch, alebo viete kto má, nejaké fotografie starých 
kaplniek a Kalvárie, dajte nám vedieť. My by sme ich odkopírovali alebo 
zdigitalizovali aj u Vás doma a umiestnili na tabulu. Ďakujeme za akúkoľvek 
pomoc. 

 Katolícke noviny v čísle 3 upozorňujú na skutočnosť, že Francúzsko vynakladá 
enormné úsilie, aby dostalo pro-life aktivity pod kontrolu; približujú život svätého 
Antona, opáta a pustovníka; odpovedajú na otázku, či práca v modelingu môže 
narušiť zdravý vývoj dieťaťa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 297,- €, z toho v Predajnej 104,- 
€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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                                           22.01.2017 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA   Sviatok      Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
PIATOK    Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

22.1. 
 

Nedeľa 8:30 Na úmysly dobrodincov Pallotínov 
11:00 Za  manžela Jána, rodičov a sestru Annu 

24.1. Utorok 16:00 Gregoriánska 
25.1. Streda 16:00 Gregoriánska 
26.1. Štvrtok 16:00 Gregoriánska 
27.1. Piatok 16:00 Za  Ľubomíra, starých rodičov, syna a zaťa 
28.1. Sobota 7:30 Gregoriánska 

      

29.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  sestru Janku 
11:00 Gregoriánska 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Drahí farníci, dňa 12. septembra 2017 uplynie 25. rokov od obnovenia cesty a 
kaplnky na Kalvárii. Toto výročie spojíme so slávnosťou Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra. Na našu oslavu prijal pozvanie náš otec biskup Stanislav 
Stolárik. Pri tejto príležitosti chceli by sme pripraviť informačné tabule s popisom 
starých kaplniek, ich symbolikou a modlitbou. Vzadu na stolíku je mapa Kalvárie 
a na nej čísla kaplniek, ale niektoré sú zatiaľ bez fotografie. Chceme Vás poprosiť, 
ak máte vo svojich archívoch, alebo viete kto má, nejaké fotografie starých 
kaplniek a Kalvárie, dajte nám vedieť. My by sme ich odkopírovali alebo 
zdigitalizovali aj u Vás doma a umiestnili na tabulu. Ďakujeme za akúkoľvek 
pomoc. 

 Katolícke noviny v čísle 3 upozorňujú na skutočnosť, že Francúzsko vynakladá 
enormné úsilie, aby dostalo pro-life aktivity pod kontrolu; približujú život svätého 
Antona, opáta a pustovníka; odpovedajú na otázku, či práca v modelingu môže 
narušiť zdravý vývoj dieťaťa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 297,- €, z toho v Jasení 193,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


