
Farské oznamy 
6. nedeľa cez rok 

(12.02.2012) 
P R E D A J N Á 

 

ÚMYSLY: 
 

Nedeľa 12.02.2012 
700 

 
945 

† Mária Halová, rodičia Lašakoví, syna a zaťa 
 
Za farníkov 

Pondelok 13.02.2012 1730 Aid. 
Utorok 14.02.2012 1730 Aid. 
Streda 15.02.2012 1730 Aid. 
Štvrtok 16.02.2012 1730 Aid. 
Piatok 17.02.2012 1730 † Vendelin Leitner (35. výr.) 
Sobota 18.02.2012 800 Aid. 

Nedeľa 19.02.2012 
700 

 
 945 

Aid. 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou 
bude „Večeradlo“, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 
 Zajtra t.j. pondelok 13. februára, po sv. omši v Predajnej, čiže okolo 18:15 hod. 
sa fare uskutoční stretnutie ekonomickej rady. Všetkých členov na toto stretnutie 
pozývame. 
 V sobotu 18. februára o 11:00 hod. pozývame na stretnutie do farskej klubovne 
všetkých miništrantov; pozývame aj nových záujemcov, ktorí by chceli slúžiť pri 
oltári. 
 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť prvú časť cyklu Svedomie a hriech; článok 
Bolesť ako večne znepokojujúca téma a listáreň odpovedá na otázku, či je potrebná 
Cirkev aj v moderných časoch.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 10,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Lányovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí upratali kostol. 
 

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



Farské oznamy 
6. nedeľa cez rok 

(12.02.2012) 
J A S E N I E 

 

ÚMYSLY: 

 
12.2 

 
Nedeľa 

8:30 Poďakovanie za Božiu pomoc pre 50-ročneho jubilanta  
s prosbou o požehnanie do ďalších rokov aj pre jeho rodinu  

11:00 Za  Milana Kvačkaja 
14.2 Utorok 16:30 Za  Matildu, Mariána Mistríkových a syna Jaroslava  
15.2 Streda 16:30 Aid. 
16.2 Štvrtok 16:30 O Božie požehnanie a milosti pre bývalého pána farára Petra 
17.2 Piatok 16:30 Za  manžela Františka 
18.2 Sobota 9:00 Za  Máriu a Jozefa Okosyových 

 

19.2 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Helenu Medveďovú a vnuka Matúška           
11:00 Za  Emila Babku, syna Petra a zaťa Vladimíra 

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. V utorok hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 
 Zajtra t.j. pondelok 13. februára, po sv. omši v Predajnej, čiže okolo 18:15 hod. 
sa fare uskutoční stretnutie ekonomickej rady. Všetkých členov na toto stretnutie 
pozývame. 
 V sobotu 18. februára o 11:00 hod. pozývame na stretnutie do farskej klubovne 
všetkých miništrantov; pozývame aj nových záujemcov, ktorí by chceli slúžiť pri 
oltári. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť prvú časť cyklu Svedomie a hriech; článok 
Bolesť ako večne znepokojujúca téma a listáreň odpovedá na otázku, či je potrebná 
Cirkev aj v moderných časoch.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 5. ruža pani Mikloškovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.    

 

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


