
Farské oznamy 
31. nedeľa cez rok 

(04.11.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:  Sviatok:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
SOBOTA: Spomienka:  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 

Nedeľa   04.11.2012 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok   05.11.2012 1730 Za † rodičov Oľgu a Filipa Beraxových 
Utorok   06.11.2012 1730 Aid. 
Streda   07.11.2012 1730 Za † Boženu a manžela 
Štvrtok   08.11.2012 1730 Aid. 
Piatok   09.11.2012 1730 Za † Máriu Moravčíkovú nedožitých 90. rokov 
Sobota   10.11.2012 800 Aid. 

Nedeľa     11.11.2012 
700 

 

945 

Aid. 
 

Za farníkov 
 

 Do štvrtka môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním vyprosiť úplné odpustky pre 
duše v očistci. Preto v týždni, po sv. omši sa spoločne modlíme korunku k Božiemu 
milosrdenstvu pri kríži na cintoríne. Dnes to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00.  

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej. 

 Od 11. októbra prežívame v Katolíckej cirkvi Rok viery vyhlásený Benediktom XVI. Počas 
tohto roka máme prehĺbiť dar svojej viery v Boha Otca, jeho Syna, Ježiša Krista i Ducha 
Svätého. Preto od budúcej nedele po kázni počas nedeľných sv. omší budeme čítať krátke 
články vysvetľujúce obsah Vyznania Kresťanskej viery z Katechizmu Katolíckej cirkvi. „Nech 
tento Rok viery ešte viac posilní náš vzťah s Kristom, naším Pánom.“ 

 Katolíčke noviny v novom čísle sa venujú nádeji a aj tomu, ako vnímali smrť naši predkovia 
a ako si pripomínali sviatok Všetkých svätých a Spomienku na všetkých verných zosnulých. 

 V tomto roku Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - Pallotíni slávia 20. výročie pôsobenia na 
Slovensku a 50. výročie svätorečenia Vincenta Pallottiho, ktoré vyvrcholí 20. januára 2013. Pri 
tejto príležitosti ponúkame Vám pallotínský kalendár na rok 2013. Milodarmi za kalendár 
podporíte pallotínské projekty vyvíjané na Slovensku. Cena je 3,- eura. Už teraz Vám 
ďakujeme za Vašu podporu.  

 V nedeľu 25. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského Beňadiku. 
Odchod autobusu bude o hod. 7:30 z námestia, vrátime sa neskorým popoludním. Záujemcov 
prosíme, aby sa prihlásili v sakristii najneskôr do 15. novembra, kvôli objednávke autobusu. 
Cena púte bude vo výške okolo 8 €,- 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
 

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



Farské oznamy 
31. nedeľa cez rok  

(04.11.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:  Sviatok:  Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
SOBOTA: Spomienka:  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

4.11. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo  

11:00 Za  Amáliu, Jána Mamojkových a rodičov 
5.11. Pondelok 16:30 Za  rodičov Kvačkajových a Kučerových 
6.11. Utorok 13:00 Pohrebná sv. omša za  Emílu Kováčikovú 

(úmysel Za  rodičov Irenu a Michala a manžela Františka bude odslúžený v neskoršom termíne) 
7.11. Streda 16:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Margitu 
 8.11. Štvrtok 16:30 Za  kňazov a duše, na ktoré si nikto nespomína 
9.11. Piatok 16:30 Za  Šarlotu, Jána Ambrózových a ich rodičov 
10.11 Sobota 9:00 Za  Emila Kordíka a rodičov 
   

11.11 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Martina Demetera, jeho rodičov a súrodencov 
11:00 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre 80-ročnú jubilantku 

 

 Do štvrtka môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním vyprosiť úplné odpustky pre 
duše v očistci. Preto v týždni, po sv. omši sa spoločne modlíme korunku k Božiemu 
milosrdenstvu pri kríži na cintoríne. Dnes to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00. 

 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej. 

 Od 11. októbra prežívame v Katolíckej cirkvi Rok viery vyhlásený Benediktom XVI. Počas 
tohto roka máme prehĺbiť dar svojej viery v Boha Otca, jeho Syna, Ježiša Krista i Ducha 
Svätého. Preto od budúcej nedele po kázni počas nedeľných sv. omší budeme čítať krátke 
články vysvetľujúce obsah Vyznania Kresťanskej viery z Katechizmu Katolíckej cirkvi. „Nech 
tento Rok viery ešte viac posilní náš vzťah s Kristom, naším Pánom.“ 

 Katolíčke noviny v novom čísle sa venujú nádeji a aj tomu, ako vnímali smrť naši predkovia 
a ako si pripomínali sviatok Všetkých svätých a Spomienku na všetkých verných zosnulých. 

 V tomto roku Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - Pallotíni slávia 20. výročie pôsobenia na 
Slovensku a 50. výročie svätorečenia Vincenta Pallottiho, ktoré vyvrcholí 20. januára 2013. Pri 
tejto príležitosti ponúkame Vám pallotínský kalendár na rok 2013. Milodarmi za kalendár 
podporíte pallotínské projekty vyvíjané na Slovensku. Cena je 3,- eura. Už teraz Vám 
ďakujeme za Vašu podporu.  

 V nedeľu 25. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského Beňadiku. 
Odchod autobusu bude o hod. 7:30 z námestia v Predajnej, vrátime sa neskorým popoludním. 
Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii najneskôr do 15. novembra, kvôli objednávke 
autobusu. Cena púte bude vo výške okolo 8 €,- 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani  Handlírovej. Ďakujeme za upratanie včera.  

 

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


