
Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(07.03.2010) 
P R E D A J N Á 

 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 07.03.2010 
700 

 
945 

na umysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 08.03.2010 1800 † syna Dušana a rodičov Jozefa a Alžbetu 
Utorok 09.03.2010 1800 † manžela Karola 
Streda 10.03.2010 1800 † Jozefa Lányho a rodičov  
Štvrtok 11.03.2010 1800 † rodičov Máriu a Teodora a ich rodčov 
Piatok 12.03.2010 1800 † Cyrila Búdu 
Sobota 13.03.2010 800 † Jozefa Fodora a rodičov 

Nedeľa 14.03.2010 
700 

 
945 

na umysel 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 129 €, z čoho v Predajnej 52 €, 79 centov. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary.   
 Pri dnešnej výmene ružencových kartičiek, na podnet nášho hosťa dominikána, každý člen ruže obdrží 
leták o Ružencovom Bratstve a prihlášku, ktorú treba do budúcej nedele vrátiť do pokladničky 
umiestenej pod chórusom. Robíme tak kvôli tomu, aby všetci členovia ruží vedome a dobrovoľne potvrdili 
svoju ochotu naďalej zotrvávať v tejto modlitebnej jednote. Samozrejme môžu sa prihlásiť aj nový 
členovia. Prihlášky aj pre nich sú pod chórusom.  
 Taktiež o 1500 hod. sa stretneme - ktorí môžu vyjsť hore - pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú 
cestu. 
 Povzbudzujeme k zakúpeniu si Katolíckych Novín. V novom čísle sa môžeme dočítať: o kríži, v ktorom 
dozrievame k ľudskosti., alebo aj zamyslenie sa nad tým, či má žena svoju dôstojnosť.  
 Zajtra je hodinu pred sv. Omšou večeradlo a vo štvrtok poklona o Oltárnej Sviatosti. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V  deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 11. apríla organizujeme púť do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na fare do 
dvoch týždňov, čiže do 21. marca. Cena je vo výške 6,-€  
 Na budúcu nedeľu budeme mať možnosť zakúpiť si knihu o Matke Terézii z Kalkaty. Jej kúpou 
budeme môcť podporiť deti ulice v Kolumbii. Príspevok za knihu je dobrovoľný.  Naši spolubratia 
Pallotíni založili v Kolumbii dom,  v ktorom momentálne býva 55 detí, ale ak budú môcť dokončiť 
ďalšie priestory, bude tam môcť bývať 120 detí, keďže počet zanedbaných detí stále pribúda. Už teraz 
pán Boh zaplať za Vašu pomoc a otvorené srdce.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža p. Pindiakovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.   

 
Sv. Ján Vianney: „Zdravas Mária je modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Keď sa hovorí o pozemských 

veciach , obchode, politike, unavuje to. Ale keď sa hovorí o Panne Márii, je to vždy čosi nové...“ 
 

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



 

 

Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(07.03.2010) 
J A S E N I E 

 

 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 129 €, z čoho v Jasení 76 €, 22 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 Pri dnešnej výmene ružencových kartičiek, na podnet nášho hosťa dominikána, každý člen 
ruže obdrží leták o Ružencovom Bratstve a prihlášku, ktorú treba do budúcej nedele 
vrátiť do pokladničky umiestenej pod chórusom. Robíme tak kvôli tomu, aby všetci 
členovia ruží vedome a dobrovoľne potvrdili svoju ochotu naďalej zotrvávať v tejto 
modlitebnej jednote. Samozrejme môžu sa prihlásiť aj nový členovia. Prihlášky aj pre nich 
sú pod chórusom.  
 Taktiež o 1500 hod. sa stretneme - ktorí môžu vyjsť hore - pod Kalváriou, a tam sa 
pomodlíme Krížovú cestu. 
 Povzbudzujeme k zakúpeniu si Katolíckych Novín. V novom čísle sa môžeme dočítať: o 
kríži, v ktorom dozrievame k ľudskosti., alebo aj zamyslenie sa nad tým, či má žena svoju 
dôstojnosť.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. 
V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V  deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 11. apríla organizujeme púť do Sanktuária 
Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil 
v sakristii alebo na fare do dvoch týždňov, čiže do 21. marca. Cena je vo výške 6,-€  
 Na budúcu nedeľu budeme mať možnosť zakúpiť si knihu o Matke Terézii z Kalkaty. 
Jej kúpou budeme môcť podporiť deti ulice v Kolumbii. Príspevok za knihu je 
dobrovoľný.  Naši spolubratia Pallotíni založili v Kolumbii dom,  v ktorom momentálne 
býva 55 detí, ale ak budú môcť dokončiť ďalšie priestory, bude tam môcť bývať 120 
detí, keďže počet zanedbaných detí stále pribúda. Už teraz pán Boh zaplať za Vašu 
pomoc a otvorené srdce.  

 
Sv. Ján Vianney: „Zdravas Mária je modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Keď sa hovorí 

o pozemských veciach , obchode, politike, unavuje to. Ale keď sa hovorí o Panne Márii, 
je to vždy čosi nové...“ 

 
    Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
 
 
 

 


