
P R E D A J N Á                                       18.01.2015 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Sviatok     Sv. Vincenta Pallotího 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 18.01. 945 Za farníkov 

Pondelok 19.01. 1730 Za † Miroslava Slámku 

    

Streda 21.01. 1730 Za † Elenu a Vojtecha Mistrikových 

Štvrtok 22.01. 1730 Za dobrodincov a spolupracovníkov Pallotínov 

Piatok 23.01. 1730 Na úmysel 

Sobota 24.01. 1700 Za † Vladimíra 

Nedeľa 25.01. 945 Za farníkov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Od dnešného dňa do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Biblickým textom na tento rok sú slová z evanjelia podľa sv. 
Jána: Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! Zvlášť na tento úmysel sa budeme 
modliť na omši a poklone v piatok 23. januára. 

 Vo štvrtok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. 
Vincenta Pallotiho. Sv. omša v tento bude o 17:30 hod. a po omši sa 
pomodlíme litánie k sv. Vincentovi. 

 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života predstavujú 
rehoľu Saleziánov dona Bosca; prinášajú rozhovor s rektorom Trnavskej 
univerzity v Trnave profesorom Markom Šmidom; upozorňujú na rozdiel 
medzi vierou v osud a katolíckou vierou. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           18.01.2015 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Sviatok     Sv. Vincenta Pallotího 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 

 

ÚMYSLY: 
 

18.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Juraja Malčeka 

11:00 Za  manželku Annu Medveďovú 10. výr. 
20.1. Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Annu Demeterovú 

    
22.1. Štvrtok 16:00 Za  Jána a Jozefínu 
23.1. Piatok 16:00 Za  Agnesu Havranovú 

    
   

25.1. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov Veroniku na Mareka Núterových 

11:00 Za  Annu a Emila nedož. 80. rokov, a Máriu nedož. 100. rokov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Od dnešného dňa do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Biblickým textom na tento rok sú slová z evanjelia podľa sv. Jána: Ježiš jej 
povedal: Daj sa mi napiť! Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť na omši v 
piatok 23. januára. 

 Sväté omše v tomto týždni budú vo štvrtok a piatok o 16:00 hod. 
 Vo štvrtok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta 

Pallotiho. Sv. omša bude o 16:00 hod. Pol hodiny pred sv. omšou sa modlime 
Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti počas 
ktorej sa pomodlíme litánie k sv. Vincentovi. 

 Večeradlo v tomto týždni bude v piatok hodinu pred sv. omšou. 
 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života predstavujú 

rehoľu Saleziánov dona Bosca; prinášajú rozhovor s rektorom Trnavskej 
univerzity v Trnave profesorom Markom Šmidom; upozorňujú na rozdiel 
medzi vierou v osud a katolíckou vierou. 

 Na kostol dve bohuznáme osoby obetovali po 20,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol.  
 

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


