
Farské oznamy 
5. nedeľa cez rok 

(05.02.2012) 

P R E D A J N Á 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK:   Spomienka:  Sv. Školastiky, panny; 
SOBOTA:   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej; 

ÚMYSLY: 
 

Nedeľa  05.02.2011 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 06. 02.2012 1730 Aid. 
Utorok 07. 02.2012 1730 † František a Leopolda 
Streda 08. 02.2012 1730 † Ján a Emília Fekiačoví  
Štvrtok 09. 02.2012 1730 † rodinu Rubáčovú 
Piatok 10. 02.2012 1730 Za dobrodincov pallotínov a našej farnosti 
Sobota 11. 02.2012 800 † Ján Štefančík (30. deň) 

Nedeľa 12. 02.2012 
700 

 
945 

† Mária Halová, rodičia Lašakoví, syna a zaťa 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok 
poklona k Oltárnej sviatosti.  

 Pripomíname, že v našej farnosti chceme začať s prípravou na prijate sviatosti birmovania. 
Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju 
chce prijať. Je to sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť 
ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši.  

Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom úrade behom 
ešte tohto týždňa po večernej sv. omši. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy 
nahor. Pozývame aj starších, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na 
skupiny, v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí.  

 V sobotu 11. februára budeme prežívať 20. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri tejto príležitosti 
bude udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. omše a ktorí v tento deň 
pristúpia k sv. Prijímaniu. Preto prosíme, postarajte sa, aby na sv. omšu mohli prísť aj tí, 
ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav, nemôžu chodiť do 
Božieho chrámu. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť rozhovor s Katarinou Lachmanovou, ktorá 
odpovedá na otázky o psychoterapii. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vyzbieralo sa 190 €, 
37 centov. Z čoho v Predajnej 74 €, 16 centov a v Jasení 116 €, 21 centov. Pán Boh zaplať 
za milodary.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol.  

Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
5. nedeľa cez rok 

(05.02.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:   Spomienka:  Sv. Školastiky, panny; 
SOBOTA:   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej; 

ÚMYSLY: 

 
5.2 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov v kňazskej službe 

pánovi farárovi Arekovi 
7.2 Utorok 16:30 Za  Valériu a Emila Lackových 
8.2 Streda 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
9.2 Štvrtok 16:30 Za  Máriu, Jána Hôrčikových a zaťa Jána 
10.2 Piatok 16:30 Za  syna Ľuboša 
11.2 Sobota 9:00 Za  syna Pavla v nedožitých 60.rokov, brata Dušana a starých rodičov 

 

12.2 
 

Nedeľa 
8:30 Poďakovanie za Božiu pomoc pre 50-ročneho jubilanta  

s prosbou o požehnanie do ďalších rokov aj pre jeho rodinu  
11:00 Za  Milana Kvačkaja 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu modlitebné stretnutie a vo 
štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti.  

 Pripomíname, že v našej farnosti chceme začať s prípravou na prijate sviatosti birmovania. 
Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju 
chce prijať. Je to sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť 
ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši.  

Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom úrade behom 
ešte tohto týždňa po večernej sv. omši. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy 
nahor. Pozývame aj starších, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na 
skupiny, v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí.  

 V sobotu 11. februára budeme prežívať 20. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri tejto príležitosti 
bude udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. omše a ktorí v tento deň 
pristúpia k sv. Prijímaniu. Preto prosíme, postarajte sa, aby na sv. omšu mohli prísť aj tí, 
ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav, nemôžu chodiť do 
Božieho chrámu. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť rozhovor s Katarinou Lachmanovou, ktorá 
odpovedá na otázky o psychoterapii. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vyzbieralo sa 190 €, 
37 centov. Z čoho v Predajnej 74 €, 16 centov a v Jasení 116 €, 21 centov. Pán Boh zaplať 
za milodary.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará  4. ruža pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 
včera upratali kostol.  
 

Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


