
Farské oznamy 
Nedeľa  

Zoslania Ducha Svätého 
(23.05.2010) 

P R E D A J N Á 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:  Svätodušný pondelok 
STREDA: Spomienka: Sv. Filipa Neriho, kňaza 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 23.05.2010
700 

 
945 

Na umysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 24.05.2010 1830 aid 
Utorok 25.05.2010 1830 † rodičov a Miroslava Slamku 
Streda 26.05.2010 1830 za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Ľubomíra 
Štvrtok 27.05.2010 1830 na umysel 
Piatok 28.05.2010 1830 † Albínu Mistríkovú 
Sobota 29.05.2010 800 za farníkov 

Nedeľa 30.05.2010
700 

 
1030 

† Jozefa a Veroniku Longauerových 
 
Za prvoprijímajúce deti 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzberalo sa 169  €, 23 centov Z toho 53 € 43 
centov v Predajnej a 115 €  80 centov v Jasení. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 Litánie Loretánske dnes o 1500 hod. V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať o Sv. Duchu, ktorý 
pôsobí ako dláto v ruke umelca, aby z nás vytvoril nádherné dielo alebo o tom, že človek žije vďaka láske. 
 Chceme tiež poďakovať všetkým, ktorý sa podieľali na organizácii Mariánskeho dňa, ktorý sa uskutočnil 
včera. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Na budúcu nedeľu bude Farská zbierka.  
 Na budúcu nedeľu máme Prvé sv. Prijímanie. Druhá sv. Omša v tento deň bude o hodine:10:30.  
 Dňa 19. júna 2010 (sobota) o  10 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici            
bude vysvätený za kňaza diakon Erik Hanzen rodák z Nemeckej. Na vysviacku pôjde aj z našej 
farnsoti autobus. Tí, ktorý majú záujem isť týmto autobusom na vysviacku, nech sa zapíšu na listinu, ktorá 
je vyložená pod chórusom na stolíku, do nedele 13 júna.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Sv. Ján Vianney: „Tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým majú správne myšlienky. Preto je veľa 

nevzdelaných, ktorí sú múdrejší ako vzdelaní.“ 
 

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

PONDELOK:  Svätodušný pondelok 
STREDA: Spomienka: Sv. Filipa Neriho, kňaza 

 
 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzberalo sa 169  €, 23 centov 
Z toho: 115 €  80 centov v Jasení a 53 € 43 centov v Predajnej. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary.   
 Litánie Loretánske dnes o 1500 hod. V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať 
o Sv. Duchu, ktorý pôsobí ako dláto v ruke umelca, aby z nás vytvoril nádherné dielo 
alebo o tom, že človek žije vďaka láske. 
 Chceme tiež poďakovať všetkým, ktorý sa podieľali na organizácii Mariánskeho dňa, 
ktorý sa uskutočnil včera. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Na budúcu nedeľu bude Farská zbierka.  
 Na budúcu nedeľu máme Prvé sv. Prijímanie. Druhá sv. Omša v tento deň bude 
o hodine:10:30.  
 Dňa 19. júna 2010 (sobota) o  10 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Banskej Bystrici bude vysvätený za kňaza diakon Erik Hanzen rodák           
z Nemeckej. Na vysviacku pôjde aj z našej farnosti autobus. Tí, ktorý majú záujem 
isť týmto autobusom na vysviacku, nech sa zapíšu na listinu, ktorá je vyložená pod 
chórusom na stolíku, do nedele 13 júna.  

 
 
Sv. Ján Vianney: „Tí, ktorí sú vedení Duchom Sv. majú správne myšlienky. Preto je veľa 

nevzdelaných, ktorí sú múdrejší ako vzdelaní.“ 
 

       

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


