
Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

(25.11.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:    Sviatok:   Sv. Ondreja, apoštola 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 25.11.2012 
630 

 
945 

Za † Mariána nedožitých 80. narodenín 
 
Za farníkov 

Pondelok 26.11.2012 1800 Aid. 
Utorok 27.11.2012 1730 Za † rodičov Emila 30. výr. a Silviu 
Streda 28.11.2012 1730 Za † Jana Pavlika 12. výr. 
Štvrtok 29.11.2012 1730 Za † Ondreja Foltina a manželku Júliu, rodičov a súrodencov 
Piatok 30.11.2012 1730 Za † brata Ondreja, manželku a syna 
Sobota 01.12.2012 800 Za † Miroslava Slamku 3. výr  

Nedeľa 02.12.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
  
Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude ale po oznamoch bude krátka pobožnosť ku Cti 
Krista Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej. Za účasť na tejto pobožnosti za 
obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 Zajtra sv. omša bude výnimočne o hod. 18:00, a hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
V stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 
k Sviatosti Oltárnej. 

 V sobotu 1. decembra o 15:00 hod. vo farskej klubovni bude nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny prinášajú pohľad do biblických a evanjeliových koreňov slávnosti Krista 
Kráľa; a taktiež pozerá sa do minulosti na remeslá a pracovné činnosti v živote našich 
predkov, ako bolo mlynárstvo, pastierstvo a vinárstvo. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po 
sv. omšiach budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. Veľmi dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. 
omšiach. Tieto sv. omše budú počas adventu v utorky a štvrtky ráno o hod. 6:30. Preto po 
tieto dní sv. omše večer už nebudú. Rorátne sv. omše sa začínajú len pri zažatých sviecach 
a majú svoje osobné čaro. Kto má môže si doniesť lampáše. Povzbudzujeme deti a mládež 
k účasti. Je pripravená aj aktivita.  

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  
 

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



Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

 (25.11.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:    Sviatok:   Sv. Ondreja, apoštola  

ÚMYSLY: 
 

25.11 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Angelu, Egídiusa Kordíkových a syna Emanuela  
11:00 Za  Annu a Štefana Barančokových 

27.11 Utorok 16:30 Za  syna Milana Kučeru 
28.11 Streda 16:30 Za  rodičov Irenu a Michala a manžela Františka 
29.11 Štvrtok 16:30 Za  rodinu Kalickú, Makovníkovú a Urbanovú 
30.11 Piatok 16:30 Za  Júliu, Jána Šuhajdových a syna Emila 

1.12 Sobota 9:00 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 
   

2.12 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Martu, Ondreja Šluchových a syna Ondreja 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude ale po oznamoch bude krátka pobožnosť ku Cti 
Krista Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej. Za účasť na tejto pobožnosti za 
obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 V sobotu 1. decembra o 15:00 hod. vo farskej klubovni bude nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny prinášajú pohľad do biblických a evanjeliových koreňov slávnosti Krista 
Kráľa; a taktiež pozerá sa do minulosti na remeslá a pracovné činnosti v živote našich 
predkov, ako bolo mlynárstvo, pastierstvo a vinárstvo. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po 
sv. omšiach budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. Veľmi dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. 
omšiach. Tieto sv. omše budú počas adventu v stredy a piatky ráno o hod. 6:30. Preto po 
tieto dni sv. omše večer už nebudú. Rorátne omše sa začínajú len pri zažatých sviecach 
a majú svoje osobné čaro. Kto má môže si doniesť lampáše. Povzbudzujeme deti a mládež 
k účasti. Je pripravená aj aktivita.  

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 
piatok upratali kostol a nádvorie.  

 Chceme ešte raz POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave 
a skrášleniu odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijska vyprosuje 
potrebné milosti. 
 

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


