
P R E D A J N Á                                      05.02.2017 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka  Sv. Školastiky, panny 
SOBOTA   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY 
Nedeľa  05.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.02. 1700 Za † z rodiny Galovej 
Utorok 07.02. 1400 Pohrebná sv. omša za † Margitu Kňazovickú 
Streda 08.02. 1700 Gregorianka († Henryk) 
Štvrtok 09.02. 1700 Na úmysel 
Piatok 10.02. 1700 Za † Martina Cibulu 30. deň 
Sobota 11.02. 1700 Za pomoc Božiu pri príležitosti 60. výr. sobáša 
Nedeľa 12.02. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo 

štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú 

budeme prežívať 25. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše bude 
udelená sviatosť chorých. 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. Vzadu kostola bude listina na ktorú prosíme, aby sa zapísali tí 
ktorí pristúpia k sviatosti pomazania chorých. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne miništrantov, detsky 
spevokol, deti a mládež na stretnutie spojené s pallotínskou hrou „Bingo“. 

 Katolícke noviny v čísle 5 sa zameriavajú na Božiu lásku v manželskom živote; 
prinášajú rozhovor s jezuitom Tomášom Jellúšom; vysvetľujú, či je pre kresťana 
katolíka záväzné veriť súkromným zjaveniam Panny Márie, ktoré uznala cirkev. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 
včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           05.02.2017 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka  Sv. Školastiky, panny 
SOBOTA   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY 
 

5.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Emila Babku 10. výr. a jeho manželku, syna a zaťa 

7.2. Utorok 16:00 Za Božiu pomoc 
8.2. Streda 16:00 Za  syna Ľuboša 16. výr. 
9.2. Štvrtok 16:00 Za  Annu Bérešovú 1. výr. 

10.2. Piatok 16:00 Za  manžela Jána Turňu 30. deň 
11.2. Sobota 8:00 Za  Štefana Murína 30. deň 

 

12.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Blažeka Miroslava 
11:00 Za  manžela, syna a rodičov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 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 sobotu 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú 
budeme prežívať 25. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše, 
ktorá bude o 8:00 hod. udelíme sviatosť chorých. 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. Vzadu kostola bude listina na 
ktorú prosíme, aby sa zapísali tí ktorí pristúpia k sviatosti pomazania chorých. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne miništrantov, detsky 
spevokol, deti a mládež na stretnutie spojené s pallotínskou hrou „Bingo“.  

 Katolícke noviny v čísle 5 sa zameriavajú na Božiu lásku v manželskom živote; 
prinášajú rozhovor s jezuitom Tomášom Jellúšom; vysvetľujú, či je pre kresťana 
katolíka záväzné veriť súkromným zjaveniam Panny Márie, ktoré uznala cirkev. 

 Na kostol obetovali: členovia Božského Srdca Ježišovho 30,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol.  
 

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


