
P R E D A J N Á                                     19.03.2017 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
SOBOTA     Slávnosť    Zvestovanie Pána 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
Nedeľa 19.03. 945 Za farníkov 
Pondelok 20.03. 1700 Aid. 
Streda 22.03. 1700 Za dobrodincov Pallotínov 
Štvrtok 23.03. 1700 Za † Antona Živickeho a vnuka Milanka 
Piatok 24.03. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 25.03. 1700 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 
Nedeľa 26.03. 945 Za farníkov 

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

cesty a o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Zajtra t.j. pondelok máme z dnešného dňa (19. marca) preloženú slávnosť sv. 

Jozefa, ženícha Panny Márie. Svätá omša bude o 17:00 hod., a po omši sa 
pomodlíme litánie k sv. Jozefovi. 

 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec 
a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlíme Krížovú cestu.  

 V sobotu 25. marca máme slávnosť Zvestovania Pána. Je to Deň počatého 
dieťaťa a symbolom je biela stužka. 

 Katolícke noviny v čísle 11 sa zameriavajú na život svätého Jozefa; 
vysvetľujú, prečo by sme si mali ešte viac prehĺbiť úctu ku Kristovej krvi; 
zaostrujú na činnosť piaristov na Slovensku. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 V noci z 25. na 26. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. 

posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.03.2017 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
SOBOTA     Slávnosť    Zvestovanie Pána 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
 

19.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Jozefa, syna Milana a dcéru Katarínu 

11:00 O Božie milosti pre rodinu Dosse 
20.3. Pondelok 16:00 Poďakovanie za dožitých 91. rokov pre Máriu Budovú 
21.3. Utorok 16:00 Za  Júliusa a Margitu a syna Jozefa Lorinc 
22.3. Streda 16:00 Za  Františka Kvačkaja 
23.3. Štvrtok 16:00 Za  Jána Varla 10. výr. jeho rodičov a rodičov Tištianových 
24.3. Piatok 16:00 Za  rodičov Martina a Martu a Benedika a Martu 
25.3. Sobota 7:30 Za farníkov 

 

26.3. 
 
Nedeľa 8:30 Poďakovanie za 80. rokov života a Božiu pomoc do ďalších rokov 

11:00 Za Božiu pomoc a za   manželku 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty a 
o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 

 Zajtra t.j. pondelok máme z dnešného dňa (19. marca) preloženú slávnosť sv. 
Jozefa, ženícha Panny Márie. Svätá omša bude o 16:00 hod., a po omši sa 
pomodlíme litánie k sv. Jozefovi. 

 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 stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlíme Krížovú cestu.  

 V sobotu 25. marca máme slávnosť Zvestovania Pána. Je to Deň počatého 
dieťaťa a symbolom je biela stužka. 

 Katolícke noviny v čísle 11 sa zameriavajú na život svätého Jozefa; vysvetľujú, 
prečo by sme si mali ešte viac prehĺbiť úctu ku Kristovej krvi; zaostrujú na 
činnosť piaristov na Slovensku. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 500,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 V noci z 25. na 26. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. 

posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
 

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


