
Farské oznamy 
2. Nedeľa po narodení Pána 

(02.01.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

ŠTVRTOK:  Slávnosť:   ZJAVENIE PÁNA, prikázaný sviatok 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 02.01.2011 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 03.01.2011 800 za zdravie pre syna 
Utorok 04.01.2011 800 † Milana Pocklana (1. výr.) a rodičov Glembových 
Streda 05.01.2011 800 † Máriu a Štefana Luptovčiakových 
Štvrtok 06.01.2011 1030 Za farníkov 
Piatok 07.01.2011 900 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.01.2011 800 za brata Jozefa 

Nedeľa 09.01.2011 1030 1. Za farníkov 
     2.  † Jozefa Slivku a † Jozefa Solčanyiho 

 

OZNAMY: 
 -    Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude, keďže od  1500 hod. začíname chodiť po kolede.  
 Vo štvrtok máme  prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Odpustová slávnosť so slávnostným 
kazateľom bude presunutá na budúcu nedeľu. Sv. omša bude o 1030 hod. Ešte raz 
všetkých pozývame na budúcu nedeľu na vianočný koncert do kostola o 15 hod. Budeme 
tu hostiť Chrámový chór apoštola Pavla z Brezna.  
 Vo štvrtok však bude počas sv. omše  posvätenie kriedy a kadidla a budeme tu mať mládežnícky 
zbor z Tekovských Nemiec. Keďže je to prikázaný sviatok, máme v ten deň povinnosť, zúčastniť 
sa na sv. Omši. Príďme si po odpustky aj po kriedu, aby sme si mohli zapísať na dvere rok 2010, 
ktorý chceme prežiť s Božím požehnaním.  
 Zajtra začíname s koledou v našej farnosti od 15 hodiny, v ktorej posvätíme naše príbytky. 
Pozývame všetky deti, ktoré môžu predniesť nejaký vinš, aby prišli ku fare o 14:45.  
 Dnes pôjdeme ulicami: Kalvárskou, Podhrádkom a Kramlištím.   

 
Pondelok: od 1600 – 1800 hod.  -   ul. Farská, Borgondia, Školská 

Utorok:   od 1600 – 1800 hod.    ul. Zábrežná, Zabečov, Bečov 

 Vo všedné dni, kvôli kolede sv. omše ešte v tomto týždni budú ráno o 800 hod.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Keďže sme všetci po vianočnej spovedi, behom 
tohto týždňa spovedať nebudeme. Samozrejme, ak by niekto veľmi potreboval, môže sa pred 
každou Omšou vyspovedať. Ku chorým tento mesiac nepôjdeme. Sv. Omša na prvý piatok bude 
ráno o hodinu neskôr čiže o 9 hod. Pred ktorou bude možnosť spovedi. Pozývame zvlášť deti, 
ktoré si robia prvé piatky mesiaca.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol na starý rok.      

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
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OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude, keďže od  1500 hod. začíname chodiť po kolede.  
 Vo štvrtok máme  prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Odpustová slávnosť so slávnostným 
kazateľom bude presunutá na budúcu nedeľu. Sv. omša bude v Predajnej o 1030 hod. Ešte 
raz všetkých pozývame na budúcu nedeľu na vianočný koncert do kostola o 15 hod. 
Budeme tu hostiť Chrámový chór apoštola Pavla z Brezna.  
 Vo štvrtok však bude počas sv. omše  posvätenie kriedy a kadidla a budeme tu mať mládežnícky 
zbor z Tekovských Nemiec. Keďže je to prikázaný sviatok, máme v ten deň povinnosť, zúčastniť 
sa na sv. Omši. Príďme si po odpustky aj po kriedu, aby sme si mohli zapísať na dvere rok 2010, 
ktorý chceme prežiť s Božím požehnaním.  
 Zajtra začíname s koledou v našej farnosti od 15 hodiny, v ktorej posvätíme naše príbytky. 
Pozývame všetky deti, ktoré môžu predniesť nejaký vinš, aby prišli pred Kasíno o 14:45.  
 V tomto týždni v rámci koledy navštívime domácnosti na uliciach: 

Nedeľa: od 1500 – 1800 hod.  -   ul. Kramlištie, Uhlisko,  

Pondelok:   od 1600 – 1900 hod - Dolná, Horná, Mlynská, Malá Hrabina 

Utorok:   od 1600 – 1900 hod.   -   Partizánska cesta, Potočná, Mlyništie 

Streda:        od 1600 – 1900 hod ul. Pod breh, Bôrovie, Predsuchá ,  Švermova    

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Keďže sme všetci po vianočnej spovedi, behom 
tohto týždňa spovedať nebudeme. Samozrejme, ak by niekto veľmi potreboval, môže sa pred 
každou Omšou vyspovedať. Ku chorým tento mesiac nepôjdeme.  Na prvý piatok mesiaca bude 
taktiež sv. Omša ráno o 9:00 hod., pred ktorou bude možnosť spovedi. Pozývame zvlášť deti, 
ktoré si robia prvé piatky mesiaca.  
 Kvôli kolede, sv. Omše budú ešte v tomto týždni vo všedné dni sv. Omše ráno o 900 hod. Tak isto 
aj na Troch Kráľov bude len jedna sv. Omša o .........hod. ráno. Všetkých však pozývame aj na 
odpustovú slávnosť do Predajnej, ktorá je presunutá na nedeľu. Odpustová sv. Omša s kazateľom 
a s pobožnosťou vo východnom obrade hneď po nej.  

 
 

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


