
Farské oznamy 
Nedeľa Krstu Krista Pána 

(08.01.2012) 
P R E D A J N Á 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.01.2012 
700 

 
945 

† rodičia Anna a Ladislav  
 
Za farníkov  

Pondelok 09.01.2012 1730 † rodičia Anna a Ladislav 
Utorok 10.01.2012 1730 † Anna Šimková (1.výr.)  

Streda 11.01.2012 1730 o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Soradovú 
(o 14:00 hod. bude pohrebný obrad za † Ján Štefančík) 

Štvrtok 12.01.2012 1730 † Margita a sestry 
Piatok 13.01.2012 1730 † súrodenci, bratia a sestra 
Sobota 14.01.2012 800 † Štefan Štieranka 

Nedeľa 15.01.2012 
700 

 
945 

† Dušan a Ondrej Fortiak   
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme poďakovať všetkým 
farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, ktorí 
nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu a taktiež odpustovú slávnosť nášho 
chrámu. Nech Vás za to žehná Božie Dieťa a Panny Mária vyprosuje hojne milosti. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše v týždni budú opäť večer o 17:30 hod. Zajtra pred sv. omšou bude Večeradlo, 
v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej.  
 V sobotu 14. januára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež.  
 V Katolíckych novinách salezián Pavol Grach sa venuje sviatosti birmovania a 
psychologička Katarína Gromošová odpovedá na otázky, aká je tá naša rodina, aký obraz 
si o nej vytvárajú ľudia vôkol nás. 
 Bratia a sestry! Ako sme hovorili na konci roka, chceme urobiť izoláciu okolo nášho 
kostola v Predajnej. Nemáme ešte urobený projekt ako to chceme urobiť a koľko to 
bude stať. A preto sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste nám v tom pomohli. Za čo už 
teraz veľmi ďakujeme. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, ktorá bude už určená na tento projekt.  
 Na kostol obetovali Jaroslav s manželkou 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

 

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



 

Farské oznamy 
Nedeľa Krstu Krista Pána 

(08.01.2012) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 

 

8.1. 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Martu, Michala Demeterových a rodičov 
11:00 Za  Miroslava Bugáňa a rodičov 

10.1. Utorok 16:30 Za  Štefana, Lukáša, manželku a syna Štefana 
11.1. Streda 16:30 Za  Helenu Cevárovú, manžela, syna a dcéru 
12.1. Štvrtok 16:30 Za  Mareka a Veroniku Núterových 
13.1. Piatok 16:30 Za  Jána Nútera, rodičov, Štefana, Antona a Paulínu 
14.1. Sobota 9:00 Aid. 

 

15.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Tištianovú a Máriu Trubačovú 
11:00 Aid. 

OZNAMY: 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme poďakovať všetkým 
farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, 
ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu. Nech Vás za to žehná Božie 
Dieťa a Panny Mária vyprosuje hojne milosti. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše v týždni budú opäť večer o hodine 16:30. V utorok pred sv. omšou 
Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 
 V Katolíckych novinách salezián Pavol Grach sa venuje sviatosti birmovania a 
psychologička Katarína Gromošová odpovedá na otázky, aká je tá naša rodina, aký 
obraz si o nej vytvárajú ľudia vôkol nás. 
 Bratia a sestry! Ako sme hovorili na konci roka, chceme vymaľovať kostol 
z vonkajšej strany. Nemáme ešte urobený projekt ako to chceme urobiť a koľko to 
bude stať. A preto sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste nám v tom pomohli. Za 
čo už teraz veľmi ďakujeme.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, ktorá bude už určená na tento projekt. 
 O upratanie kostola sa postará ruža 7. ruža pani Handlírovej. Ďakujeme za predošlé 
upratanie kostola.  

 

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


