
P R E D A J N Á                                     08.03.2015 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Františku Rímsku, rehoľníčku 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 08.03. 945 Za farníkov 
Pondelok 09.03. 1730 Za † Annu a Ladislava Tefelner 
    
Streda 11.03. 1730 Za † rodičov, manžela a zaťa 
    
Piatok 13.03. 1730 Za † Jozefa Lányho a rodičov 
Sobota 14.03. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 15.03. 945 Za † Bertu nedož. 80. rokov a rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v piatok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 

krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V piatok 13. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 

a mládež. 
 Taktiež v piatok je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Pamätajme 

naňho vo svojich modlitbách. 
 Na budúcu nedeľu 15. marca o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Pozývame na duchovné cvičenia na tému "Vráť sa späť" pod vedením pátra Vladimíra 

Peklanského SAC, ktoré sa budú konať od 20. do 22. marca 2015. 
Alebo na duchovné cvičenia na tému "Povolanie do života v milosrdnej láske" pod 
vedením pátra Andrzeja Pierwołu SAC, ktoré sa budú konať od 27. do 29. marca.  
Duchovné cvičenia sa konajú v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi a 
začínajú Hodinou milosrdenstva o 15.00 v piatok a končia obedom v nedeľu. Cena je 
40,-€ za dvojlôžkovú izbu a 45,-€ za jednolôžkovú izbu.  
Prihlásiť sa môžete telefonicky:  
(1. termín) - 0905 155 563 alebo e-mailom: pallotini@zoznam.sk.  
(2. termín) - 053/4434344, 0905 552 581 alebo e-mailom: kierownik@gmx.net  

 Katolícke noviny približujú dejiny a súčasnosť Kongregácie bratov tešiteľov 
z Getsemani; prinášajú rozhovor so šéfredaktorom českého Katolického týdeníka 
Antonínom Random; odpovedajú na otázku, či penitent môže pri svätej spovedi použiť 
papier s napísanými hriechmi. 

 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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

http://mini.tlen.pl/?cmd=compose&to=pallotini@zoznam.sk
http://mini.tlen.pl/?cmd=compose&to=kierownik@gmx.net


 

J A S E N I E                                           08.03.2015 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Františku Rímsku, rehoľníčku 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY: 
 

08.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Václava Tištiana 1. výr. a manželku Máriu 
11:00 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 

10.3. Utorok 16:30 Za  Emila Šarinu 6. výr. a rodičov 
    

12.3. Štvrtok 16:30 Za  rodičov, brata a sestru 
13.3. Piatok 16:00 Aid. 

    
 

15.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Kvačkaja nedož. 90. rokov 
11:00 Za  manželku Martu Zelenčíkovú 1. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Vo štvrtky a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. V piatok 

Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Taktiež v piatok je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Pamätajme 

naňho vo svojich modlitbách. 
 Na budúcu nedeľu 15. marca o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Pozývame na duchovné cvičenia na tému "Vráť sa späť" pod vedením pátra Vladimíra 

Peklanského SAC, ktoré sa budú konať od 20. do 22. marca 2015. 
Alebo na duchovné cvičenia na tému "Povolanie do života v milosrdnej láske" pod 
vedením pátra Andrzeja Pierwołu SAC, ktoré sa budú konať od 27. do 29. marca.  
Duchovné cvičenia sa konajú v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi a 
začínajú Hodinou milosrdenstva o 15.00 v piatok a končia obedom v nedeľu. Cena je 
40,-€ za dvojlôžkovú izbu a 45,-€ za jednolôžkovú izbu.  
Prihlásiť sa môžete telefonicky:  
(1. termín) - 0905 155 563 alebo e-mailom: pallotini@zoznam.sk.  
(2. termín) - 053/4434344, 0905 552 581 alebo e-mailom: kierownik@gmx.net  

 Katolícke noviny približujú dejiny a súčasnosť Kongregácie bratov tešiteľov 
z Getsemani; prinášajú rozhovor so šéfredaktorom českého Katolického týdeníka 
Antonínom Random; odpovedajú na otázku, či penitent môže pri svätej spovedi použiť 
papier s napísanými hriechmi. 

 Na kostol bohuznáme osoby obetovali 20,- a 100,- eur. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola 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 pôstneho týždňa. 

http://mini.tlen.pl/?cmd=compose&to=pallotini@zoznam.sk
http://mini.tlen.pl/?cmd=compose&to=kierownik@gmx.net

