
P R E D A J N Á                         07.07.2013     

Farské oznamy na 
14. nedeľu cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR:
ŠTVRTOK: Sviatok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

ÚMYSLY:
Nedeľa 07.07.2013 945 Za Ružencové Bratstvo
Pondelok 08.07.2013 1830 Aid

Streda 10.07.2013 1830 Za ochranu Panny Márie a Božiu pomoc pre manžela
Štvrtok 11.07.2013 1830 † Eduarda a Elenu Hraškových, a Starých Rodičov
Piatok 12.07.2013 1830 † Manžela a jeho Rodičov
Sobota 13.07.2013 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii

Nedeľa 14.07.2013 945 Za farníkov 

OZNAMY:
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši poklona 

k Oltárnej Sviatosti.
 V najbližšiu  sobotu  13.  júla  budeme  prežívať  na  našej  Kalvárii  Fatimskú 

pobožnosť.  Zhromažďujeme  sa  pod  Kalváriou  o 17:00  hodine.  Spolu 
so sochou  Panny  Márie  pôjdeme  hore  na  sv.  omšu.  Všetkých  srdečne 
pozývame. Ráno sv. omša nebude.

 V Katolíckych novinách: 
duchovné zamyslenie, ktoré sa venuje 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu; historické medzníky, keď sme v minulosti slávili 
výročie príchodu solúnskych bratov; súčasný pohľad desiatich slovenských 
básnikov na posolstvo sv. Cyrila a Metoda a na prvú slovanskú báseň Proglas; V 
aktuálnom čísle 27 pokračuje letná vedomostná súťaž o pravdách viery v Roku 
viery a detská prázdninová súťaž Cesta do hlbín

 Zo zbierky „Halier sv. Petra“ sa vyzbieralo 91 €, 18 centov, z čoho v Predajnej 
31 €, 80 centov. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

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

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



J A     S     E N I     E                             07.07.2013     

Farské oznamy na 
14. nedeľu cez rok

LITURGICKÝ KALENDÁR:
ŠTVRTOK: Sviatok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 

ÚMYSLY:

7.7. Nedeľa

8:30 Za Ružencové Bratstvo
11:00 Za † starých rodičov Sojkových a Nociarových a Magdalénu

9.7. Utorok 17:30 Za †Helenu a Vojtecha Magáňových, syna Pavla a Vladimíra
10.7. Streda 17:30 Za zdravie v rodinie
11.7. Štvrtok 17:30 Za † Miroslava Šagáta
12.7. Piatok 17:30
13.7. Sobota 17:00

     

14.7. Nedeľa

8:30

11.00

Za † Oľgu Weisenbacherovú a manžela Antóna

OZNAMY:
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po omši modlitebne 

stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V najbližšiu  sobotu  14.  júla  budeme  prežívať  na  našej  Kalvárii  Fatimskú 

pobožnosť.  Zhromažďujeme  sa  pod  Kalváriou  o 17:00  hodine.  Spolu 
so sochou  Panny  Márie  pôjdeme  hore  na  sv.  omšu.  Všetkých  srdečne 
pozývame. Ráno sv. omša nebude.

 V Katolíckych novinách: 
duchovné zamyslenie, ktoré sa venuje 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu; historické medzníky, keď sme v minulosti slávili 
výročie príchodu solúnskych bratov; súčasný pohľad desiatich slovenských 
básnikov na posolstvo sv. Cyrila a Metoda a na prvú slovanskú báseň 
Proglas; V aktuálnom čísle 27 pokračuje letná vedomostná súťaž o 
pravdách viery v Roku viery a detská prázdninová súťaž Cesta do hlbín

 Zo zbierky „Halier sv. Petra“ sa vyzbieralo 91 €, 18 centov, z čoho v Jasení 59 
€, 38 centov. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme za 
minulé upratanie. 

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


