
P R E D A J N Á                                       14.02.2016 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

Nedeľa 14.02. 945 Za farníkov 

Pondelok 15.02. 1700 Za † starých rodičov Chladekových, ich dcéru s manželom 
a vnukom Ľubomírom 

Streda 17.02. 1700 Za † rodičov a bratov 
Štvrtok 18.02. 1700 Za † syna Jaroslava 
Piatok 19.02. 1700 Za † Elenu a Vojtecha Mistrikových 
Sobota 20.02. 1700 Za † Emíliu Fekiačovú 10. výr. a manžela Jána 
Nedeľa 21.02. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:30 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa 

pomodlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 16. februára o 16:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 

Ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Taktiež v utorok je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na 

mesiac február je úmysel nasledovný: venujme väčšiu pozornosť konaniu skutkov telesného 
milosrdenstva. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona 
Najsvätejšej sviatosti oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; 
Púť; Dobrý skutok. 

 V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta pre dospelých.  
 V piatok 19. februára o 17:00 hod. bude sv. omša pre birmovancov a po sv. omši bude 

Krížová cesta, ktorú budú sprevádzať kandidáti na birmovanie. 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, 
zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V sobotu 20. februára o 15:00 hod. pozývam do farskej klubovne deti a mladých ktorí sa 
zapísali na výlet do SNV a aj ostatne deti na stretnutie.  

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podoprú breznianskej 
charity a občianskeho združenia Nádej pre beznádej. 

 Katolícke noviny v čísle 6 sa zameriavajú na tajomstvo Ježiša Krista v tele a v Eucharistii; 
predstavujú Kostol Povýšenia Svätého kríža, ktorý dal meno obci Krížovany na východe 
Slovenska; prinášajú rozhovor s lekárkou Beatou Mladosievičovou, odborníčkou v oblasti 
klinického onkologického výskumu. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            14.02.2016 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

 

14.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Miklošku nedož. 85. rokov 
11:00 Za  Jána Slameňa a jeho rodičov 3. výr. 

16.2. Utorok 16:00 Za  rodičov Michala a Irenu 
17.2. Streda 16:00 Poďakovanie za dožitých 50. rokov pre Marianku, a prosba o zdravie 

a Božie milosti na ďalšie roky 
18.2. Štvrtok 16:00 Za  Katarínu Magáňovú, brata Milana a otca Jozefa 
19.2. Piatok 16:00 Za  Martu a Martina Kučerových a ich rodičov 

      

21.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Šarinu, jeho rodičov Máriu a Emila, a starých rodičov 
11:00 Za  Helenu Medveďovú, rodičov a súrodencov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. Pomodlite sa ju 

prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V utorok 16. februára o 16:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie farskej 

ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Taktiež v utorok je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na 

mesiac február je úmysel nasledovný: venujme väčšiu pozornosť konaniu skutkov telesného 
milosrdenstva. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona 
Najsvätejšej sviatosti oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; 
Púť; Dobrý skutok. 

 V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta pre dospelých. 
 V piatok 19. februára o 16:00 hod. bude sv. omša pre birmovancov a po sv. omši bude 

Krížová cesta, ktorú budú sprevádzať kandidáti na birmovanie. 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, 
zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V sobotu 20. februára o 15:00 hod. pozývam do farskej klubovne deti a mladých ktorí sa 
zapísali na výlet do SNV a aj ostatne deti na stretnutie. 

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podoprú breznianskej 
charity a občianskeho združenia Nádej pre beznádej. 

 Katolícke noviny v čísle 6 sa zameriavajú na tajomstvo Ježiša Krista v tele a v Eucharistii; 
predstavujú Kostol Povýšenia Svätého kríža, ktorý dal meno obci Krížovany na východe 
Slovenska; prinášajú rozhovor s lekárkou Beatou Mladosievičovou, odborníčkou v oblasti 
klinického onkologického výskumu. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali náš kostol. 
 

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


