
Farské oznamy 
12. nedeľa cez rok 

(24.06.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK:   Spomienka:  Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
PIATOK:   Slávnosť:   Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 24.06.2012 
700 

 
945 

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela 
 
Za farníkov 

Pondelok 25.06.2012 1830 † Ján Paulík a Ján Frgelec 
Utorok 26.06.2012 1830 † Ján Mak 
Streda 27.06.2012 1830 Aid. 
Štvrtok 28.06.2012 1830 † manžel, rodičia a súrodenci 
Piatok 29.06.2012 1830 Za farníkov 
Sobota 30.06.2012 800 Za nenarodené detí Petra a Pavla 

Nedeľa 01.07.2012 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona 
k Oltárnej Sviatosti. Do soboty sa na záver sv. omši modlíme litánie k Božskému 
Srdcu. 

 V piatok 29. júna máme prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, preto máme 
povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. S týmto sviatkom je tiež spojená zbierka 
„Halier sv. Petra“. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Pripomíname, že 30. júna tj. sobota, pozývame všetkých a najmä mladých našej 
farnosti do Pohronskej Polhory na Dekanátne stretnutie mládeže a 10. ročník 
gospelového festivalu pod názvom Viem kam kráčam. Bližšie informácie nájdete 
na nástenke. 

 Katolícke noviny sa venujú téme osobných vzťahov, a taktiež prinášajú 
podrobnosti z novokňazských vysviacok na Slovenku. 

 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Mistríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa.



Farské oznamy 
12. nedeľa cez rok 

(24.06.2012) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Spomienka:  Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
PIATOK:   Slávnosť:   Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
 
24.6. 

 
Nedeľa 

8:30 Poďakovanie za nášho pána kaplána Janka  
s prosbou o Božiu pomoc na misijných cestách 

11:00 Za  Júliu, Jána Marčokových, syna Jána a dcéru Magdalénu 
26.6.  Utorok 17:30 Za  manžela Jozefa a jeho rodičov 
27.6.  Streda 17:30 Za  Andreja Petroviča 
28.6.  Štvrtok 17:30 Za  sestru Elenku, brata Jána a rodičov 
29.6.  Piatok 17:00 Za  Štefana, Jána a Ľubicu 
30.6.  Sobota 9:00 Na úmysel 

 

1.7. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre 70. ročnú jubilantku 

OZNAMY: 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona 
k Oltárnej Sviatosti. Do soboty sa na záver sv. omši modlíme litánie k Božskému 
Srdcu. 

 V piatok 29. júna máme prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, preto máme 
povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša v tento deň bude pol hodiny skôr, 
čiže o 17:00. S týmto sviatkom je tiež spojená zbierka „Halier sv. Petra“. Pán 
Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Pripomíname, že 30. júna tj. sobota, pozývame všetkých a najmä mladých našej 
farnosti do Pohronskej Polhory na Dekanátne stretnutie mládeže a 10. ročník 
gospelového festivalu pod názvom Viem kam kráčam. Bližšie informácie nájdete 
na nástenke. 

 Katolícke noviny sa venujú téme osobných vzťahov, a taktiež prinášajú 
podrobnosti z novokňazských vysviacok na Slovenku. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


