
Farské oznamy 
4. pôstna nedeľa  

(14.03.2010) 
P R E D A J N Á 

 

Piatok:    Slávnosť: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 14.03.2010 
700 

 
945 

† rodičov: Ladislava a Annu 
 
Za farníkov 

Pondelok 15.03.2010 1800 na umysel 
Utorok 16.03.2010 1800 † Annu Kleskeňovú a manžela Júliusa 
Streda 17.03.2010 1800 † rodičov a bratov   
Štvrtok 18.03.2010 1800 † Jozefa a Viktóriu 
Piatok 19.03.2010 1800 † Jozefa Kohúta, †Máriu a Františka Muchu a rodičov 
Sobota 20.03.2010 800 † manžela, rodičov a súrodencov 

Nedeľa 21.03.2010 
700 

 
945 

† Lýdiu Šúrovú (20. výr.) a Ivana Foltániho (nedožitých 70 rokov)
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
  

 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. Z tohto 
dôvodu pobožnosť v kostole nebude. 
 V najnovšom čísle Katolíckych Novín sa môžeme dočítať napr. o tom, ako je to so svätou 
Omšou a požehnaním cez televíziu a rozhlas, alebo o tom že akékoľvek násilie v rodine nie 
je normálna vec.  
 Pripomíname tým, ktorý chcú patriť do ružencového bratstva, aby vyplnili prihlášku, ktorá 
je pod chórusom a nechali ju v pripravenom košíku.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. 
V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 Pripomíname Vám o púti do chrámu Božieho milosrdenstva dňa 11 apríla.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža p. Ďurčovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

 
Sv. Ján Vianney: „ Človek, ktorý miluje, neskúma úmysly druhých v ich skutkoch, nikdy si nemyslí, 

že koná lepšie ako ostatní; naopak, myslí si že ostatní sú oveľa lepší ako on.“ 
 

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



 

 

Farské oznamy 
4. pôstna nedeľa  

(14.03.2010) 
J A S E N I E 

 

Piatok:    Slávnosť: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
 
 
 

OZNAMY: 
 

 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. 
Z tohto dôvodu pobožnosť v kostole nebude. 
 V najnovšom čísle Katolíckych Novín sa môžeme dočítať napr. o tom, ako je 
to so svätou Omšou a požehnaním cez televíziu a rozhlas, alebo o tom že 
akékoľvek násilie v rodine nie je normálna vec.  
 Pripomíname tým, ktorý chcú patriť do ružencového bratstva, aby vyplnili 
prihlášku, ktorá je pod chórusom a nechali ju v pokladničke.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme 
krížovú cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 Pripomíname Vám o púti do chrámu Božieho milosrdenstva dňa 11 apríla.  

 
Sv. Ján Vianney: „ Človek, ktorý miluje, neskúma úmysly druhých v ich 

skutkoch, nikdy si nemyslí, že koná lepšie ako ostatní; naopak, myslí si že 
ostatní sú oveľa lepší ako on.“ 

       
 

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


