
P R E D A J N Á                                 11.01.2015 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Antona, opáta 

 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 11.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 12.01. 1730 Za † Viliama Šúr 
    
Streda 14.01. 1730 Za † Annu Schmidtovú a starých rodičov 
    

Piatok 16.01. 1730 Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Michalčíkovú 
pri príležitosti 85. jubilea 

Sobota 17.01. 1700 Za † Vladimíra 
Nedeľa 18.01. 945 Za farníkov 

 
OZNAMY: 

 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chcel by som ešte raz poďakovať 
všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke 
a spevokolu, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu. Pán Boh Vám 
zaplať. 

 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 piatok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 14. februára 2015 organizujeme púť na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov do Nitry. Modlitbový deň sa bude konať pod záštitou Mons. Viliama Judáka, 
nitrianskeho biskupa. Poplatok je okolo 10,- eur. Odchod autobusu bude o 4:30 
hod. ráno. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. Peťkovej. Podrobný program je 
na nástenke. 

 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života predstavujú ženskú 
rehoľu Congregatio Jesu; prinášajú rozhovor s akademickým maliarom Miroslavom 
Cipárom; venujú sa téme Krstu Krista Pána. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                        11.01.2015 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Antona, opáta 

 
ÚMYSLY: 

 

11.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Cibuľu a Veroniku Cibuľovú 
11:00 Za  rodičov, brata a sestru 

    
13.1. Utorok 16:30 Za  rodinu Melkovú a Cesnákovú 

    
15.1. Štvrtok 16:30 Za uzdravenie nemocnej dcéry 

    
    
      

18.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Juraja Malčeka 
11:00 Za  manželku Annu Medveďovú 10. výr. 

 
OZNAMY: 

 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chcel by som ešte raz poďakovať 
všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke 
a spevokolu, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu. Pán Boh Vám 
zaplať. 

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

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

 V sobotu 14. februára 2015 organizujeme púť na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov do Nitry. Modlitbový deň sa bude konať pod záštitou Mons. Viliama Judáka, 
nitrianskeho biskupa. Poplatok je okolo 10,- eur. Odchod autobusu bude o 4:30 
hod. ráno. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. Peťkovej. Podrobný program je 
na nástenke. 

 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života predstavujú ženskú 
rehoľu Congregatio Jesu; prinášajú rozhovor s akademickým maliarom Miroslavom 
Cipárom; venujú sa téme Krstu Krista Pána. 

 Na kostol dve bohuznáme osoby obetovali po 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
 

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


