
P R E D A J N Á                                      22.12.2013 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA:   Slávnosť:    Narodenie Pána 
ŠTVRTOK:   Sviatok:    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
PIATOK:   Sviatok:    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA:   Sviatok:    Svätých neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA:   Sviatok:    Svätej rodiny 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 22.12.2013 
700 

 

945 

Za † manžela Zoltána 
 

Za farníkov 
Pondelok 23.12.2013 800 Za † Františka a jeho rodičov 

Utorok 24.12.2013 
800 

 

2400 

O Božie požehnanie pre Michala a ochranu Panny Márie 
 

Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja a ich rodičov 
Streda 25.12.2013 945 Za † Annu, Vojtecha, a Jána Beraxových 
Štvrtok 26.12.2013 945 Za † Štefana Michalčíka 
Piatok 27.12.2013 800 Za † rodičov Annu a Ladislava 

Sobota 28.12.2013 800 Za † Annu Kleskeňovú nedož. 100. rokov a jej manžela Júliusa 

Nedeľa 29.12.2013 
700 

 

945 

Za † Tomáša Bučko nedož. 63. rokov a jeho rodičov 
  
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Popoludňajšie pobožnosti dnes a na slávnosť Narodenia Pána nebudú. Počas týchto krásnych 

sviatkov venujme svoj čas rodine.  
 Dnes popoludní o 15:30 hod. bude nácvik spevokolu na vianočné sviatky. Pozývame všetkých 

spevákov. 
 V utorok 24. decembra na Štedrý deň sv. omša bude ráno o 8:00 hod., a v noci o 24:00 hod. 

bude Polnočná sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývame.  
 V stredu 25. decembra v deň Narodenia Pána bude len jedna sv. omša o 9:45 hod., na ktorej 

bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. 
 Taktiež v stredu 25. decembra o 15:00 hod. pozývame do Jasenia na jasličkovú pobožnosť, 

ktorú pripravili deti a mládež. 
 Vo štvrtok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok bude tiež len jedna sv. omša o 9:45 hod. 
 Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a obnovenie 

manželských sľubov. Prosíme aby manželia prišli spolu a sedeli vedľa seba. 
 Zajtra t.j. pondelok 23. decembra po rannej sv. omši, okolo 8:45 hod. prosíme aby prišli chlapi 

a osadili stromčeky v kostole. Taktiež prosíme, aby si našla čas a prišla naša mládež, birmovanci, 
a pomohli pri vyzdobovaní stromčekov a betlehema. Buďme zodpovední za náš kostol. Nech sa 
tu na sviatky cítime dobre. Čím viac nás bude, tým bude vyzdobovanie príjemnejšie a rýchlejšie. 

 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v piatok prišli na faru a pomohli pri rezaní a kálaní 
dreva. Pán Boh zaplať za Vašu námahu a čas. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary.  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol.  
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



 

J A S E N I E                                           22.12.2013 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA:   Slávnosť:    Narodenie Pána 
ŠTVRTOK:   Sviatok:    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
PIATOK:   Sviatok:    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA:   Sviatok:    Svätých neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA:   Sviatok:    Svätej rodiny  

ÚMYSLY: 
 

22.12 
 

Nedeľa 
8:30 Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc, s prosbou o ďalšie 

milosti 
11:00 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, synov a rodičov 

24.12 Utorok 8:00 
 

24:00 

Aid. 
 

Aid. 
25.12 Streda 8:30 

 

11:00 
Za farníkov 
 

Za  Jozefa a Vieru Kordíkových 
26.12 Štvrtok 8:30 Za  Matúša 
27.12 Piatok 9:00 Za  rodičov Máriu a Jána Simanových a synov s manželkami 
28.12 Sobota 9:00 Poďakovanie a Božiu pomoc k narodeninám pre Janeka 
   

29.12 
 

Nedeľa 
  8:30 Poďakovanie a Božiu pomoc pre našich kňazov 
11:00 Za  Máriu Rochockú 1. výr. a manžela Jána a syna Ivana 

OZNAMY: 
 Popoludňajšie pobožnosti dnes a na slávnosť Narodenia Pána nebudú. Počas týchto 

krásnych sviatkov venujme svoj čas rodine.  
 V utorok 24. decembra, na Štedrý deň sv. omša bude ráno o 8:00 hod. a v noci o 24:00 

hod. bude Polnočná sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne 
všetkých pozývame.  

 V stredu 25. decembra v deň Narodenia Pána sv. omše budú ako v nedeľu o 8:30 
a 11:00 hod., na ktorých bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách.  

 Taktiež v stredu 25. decembra o 15:00 hod. v rámci popoludňajšej pobožnosti bude v 
kostole jasličková pobožnosť, ktorú pripravili deti a mládež. Srdečne všetkých 
pozývame. 

 Vo štvrtok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok bude len jedna sv. omša o 8:30 
hod. 

 Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a 
obnovene manželských sľubov. Prosíme aby manželia prišli spolu a sedeli vedľa seba. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary.  
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v piatok prišli na faru a pomohli pri rezaní 

a kálaní dreva. Pán Boh zaplať za Vašu námahu a čas. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  
aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


