
P R E D A J N Á                                                                                           10.08.2014 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Kláry, panny 
ŠTVRTOK       Spomienka    Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
PIATOK           Slávnosť        Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 10.08. 945 Za farníkov 
Pondelok 11.08. 1830 Za † Štefániu a rodičov 
    
Streda 13.08. 1830 Aid. 
Štvrtok 14.08. 1830 Za † rodičov Jozefa a Jolanu 
Piatok 15.08. 1845 Za farníkov 

Sobota 16.08. 
800 

 

1600 

Za † Jána Rečlo 1. výr. 
 

Sobášny obrad Márii Škropekovej a Mareka Nagy 

Nedeľa 17.08. 945 Za farníkov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je 
to prikázaný sviatok. Máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu 
Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 
15. min neskôr, čiže o 18:45 hod. 

 Katolícke noviny ... 
 Dnes po sv. omši budú členky Ružencového bratstva oboznámene 

s hospodárením.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Katolicke noviny v čísle 32 zameriavajú sa na siedmu bolesť Panny Márie, ktorú 

prežívala, keď Ježišovo telo snímali z kríža a ukladali do hrobu, spomínajú na 
svätú Editu Steinovú,- pozývajú na návštevu františkánskeho Konventu Svätého 
kríža v mexickom Querétare. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                                                                               10.08.2014 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Kláry, panny 
ŠTVRTOK       Spomienka    Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
PIATOK          Slávnosť        Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok 

 

ÚMYSLY: 
 

10.8. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Oľgu a Antona Weisenbacher 

11:00 Za  Máriu a Jozefa Okosyových a syna 
12.8.  Utorok 17:30 Za  rodičov Kvačkajových a bratov Silvestra a Františka 
13.8.  Streda 17:30 Aid. 
14.8.  Štvrtok 17:30 Za  syna Jána Belu 3. výr. 
15.8.  Piatok 17:30 Aid. 
16.8.  Sobota 7:00 Aid. 

 

17.8. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  rodičov, brata Jána a sestru Elenu 
11:00 Za  Melániu 30. deň 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol 
hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je 
to prikázaný sviatok. Máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu 
Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva.  

 Katolícke noviny .... 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Katolicke noviny v čísle 32 zameriavajú sa na siedmu bolesť Panny Márie, ktorú 

prežívala, keď Ježišovo telo snímali z kríža a ukladali do hrobu, spomínajú na 
svätú Editu Steinovú,- pozývajú na návštevu františkánskeho Konventu Svätého 
kríža v mexickom Querétare. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 
 

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

 


