
P R E D A J N Á                                       05.03.2017 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
Nedeľa 05.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.03. 1700 Za † Elenu Kamenskú a rodinu Ridzoňovú a Kamenskú 
Streda 08.03. 1700 Poďakovanie za dožitých 89. rokov a prosba o Božie milosti na ďalšie roky 

Štvrtok 09.03. 1700 O Božie požehnanie pri príležitosti 20. rokov života pre vnuka Šimona 

Piatok 10.03. 1700 Za † Jozefa Lanyho a rodičov 
Sobota 11.03. 1700 Na úmysel rodiny 
Nedeľa 12.03. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 7. marca o 17:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 

ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlíme Krížovú cestu. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naše 
deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom 
týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k 
blížnemu. Záväzný je iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a 
umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, 
s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 9 pripomínajú, že treba odložiť všetko, čo 
deformuje náš pohľad na Boha a na človeka; prinášajú rozhovor s kapucínom 
Branislavom Fabom, koordinátorom potravinovej zbierky Stolček, prestri sa; 
informujú o tom, že pápež František schválil dekrét, na základe ktorého bude 
Titus Zeman SDB vyhlásený za blahoslaveného. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            05.03.2017 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
 

5.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jozefa Švaba 1. výr. 
7.3. Utorok 16:00 Za  Jolanu Fodorovú 
8.3. Streda 16:00 Aid. 
9.3. Štvrtok 16:00 Za  Ignáca Bučko a syna Jozefa 

10.3. Piatok 16:00 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
11.3. Sobota 7:30 Za  Emíliu Škultétyovú  a Katarínu Foťkovú 

 

12.3. 
 

Nedeľa 
8:30 O Božiu pomoc pre manželov 

11:00 Za  manželku nedož. 70. rokov a rodičov Rochockých a Zeleničkových 
 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 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. 

 V utorok 7. marca o 17:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 
ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlíme Krížovú cestu. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naše 
deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom 
týchto dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k 
blížnemu. Záväzný je iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a 
umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, 
s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 9 pripomínajú, že treba odložiť všetko, čo 
deformuje náš pohľad na Boha a na človeka; prinášajú rozhovor s kapucínom 
Branislavom Fabom, koordinátorom potravinovej zbierky Stolček, prestri sa; 
informujú o tom, že pápež František schválil dekrét, na základe ktorého bude 
Titus Zeman SDB vyhlásený za blahoslaveného. 

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

 

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


