
Farské oznamy 
19. nedeľa cez rok 

(12.08.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

UTOROK:    Spomienka: Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
STREDA:  Slávnosť: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.08.2012 
700 

 
945 

† manželov Kerkešových a syna Rudka 
 
Za farníkov 

Pondelok 13.08.2012 1830 † Margitu a Štefana Kúdelkových a Máriu Lányovú 
Utorok 14.08.2012 1830 † rodičov Jozefa a Jolanu 
Streda 15.08.2012 1830 Za farníkov
Štvrtok 16.08.2012 1830 †  Júliu Juščákovú 
Piatok 17.08.2012 1830 † Alžbetu Peťkovú (10. výr smrti) jej manžela a syna  
Sobota 18.08.2012 800 † Štefana Košík nedožitých 100. rokov a rodičov 

Nedeľa 19.08.2012 945 Za kňaza Mikuláša a syna Ivana 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok krátka poklona Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Máme 
teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, ktoré si 
donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva. 
V modlitbe a žičlivosti pamätajme aj na tých, ktorým chýba každodenný chlieb a musia oň zápasiť. 
Posvätené byliny a kvety si doma umiestnime na viditeľné miesto, aby nám stále pripomínali dobrotu 
Boha. Veď skrze tieto plody nás živý a obdarováva zdravím i radosťou.  

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa venuje dvom skupinám ľudí. Jedni sú 
tvoriví, plní životného elánu, ale existujú aj protiklady, „geniálni“ kritici všetkých tvorivých nápadov, 
neschopní sami niečo vytvoriť; a taktiež reportáž, ktorá pozýva na návštevu okolia Banskej Bystrice, 
ktoré je známe prírodnými krásami aj slávnou banskou históriou. 

 Vzadu v kostole, pod chórom je zo súhlasom Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, petícia 
proti zrušeniu sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska ako dňa pracovného 
pokoja. Prosím, aby ste danú iniciatívu podporili. Každý národ prežije iba vtedy, ak čerpá zo svojich 
duchovných a kultúrnych koreňov. 

 Drahí farníci, z dôvodu choroby pána farára, od budúcej nedeli meníme – len na určený čas - 
poriadok nedeľných sv. omši. Nebude sv. omši o 7:00 hod ráno. Zapísaný úmysel na túto hodinu 
bude odslúžený na sv. omši o 9:45. Úmysel za farníkov bude odslúžený vo voľnom termíne 
v priebehu týždňa. Ďakujeme za pochopenie. 

 Bratia a sestry, dnes sa v našej farnosti lúčime s pátrom Jánom Adamowiczom SAC, ktorý bol medzi 
nami 4 roky a ktorý plnil funkciu rektora komunity a kaplána vo farnosti. Páter Ján po vzájomnej 
dohode s predstaveným odchádza na par mesiacov do Poľska na prípravu a potom na misie do 
Venezuleli. V svojom mene, pátra Krištofa aj v mene farníkov, ďakujeme pátrovi Janekovi za jeho 
obetavosť v pastoračnej a kňazskej službe, a prajeme mu hojnosť Božích darov, pevné zdravie, silu 
a zanietenie pre prácu na misijnom poli veriaceho ľudu. Páter Ján Ďakujeme, a nech Ťa Pán 
sprevádza po svojich cestách a Sedembolestná Panna Mária ochraňuje.  

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

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



Farské oznamy 
19. nedeľa cez rok 

 (12.08.2012) 

J A S E N I E 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka: Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
STREDA:  Slávnosť: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
 

12.8 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Silvestra Kvačkaja 1. výr. a rodičov Silvestra a Helenu 
11:00 Za  Máriu a Jozefa Okosyových a syna Jozefa 

14.8  Utorok 17:30 O Božie požehnanie, potrebné milosti pre vnuka Mareka a jeho rodičov 
15.8  Streda 17:30 Za  sestru Elenku, brata Jána a rodičov 
16.8  Štvrtok 17:30 Za  Jána Belu (1. výr.) 
17.8  Piatok 17:30 Poďakovanie za dožitých 80. rokov pre jubilantku Máriu 
18.8  Sobota 9:00 Za  Máriu a Michala Kordík a syna Emila 

 

19.8 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Vladimíra, Annu a Stanislava 30.výr., starých rodičov a syna 
Jána 

11:00 Za  Helenu a Augustína Prašovských 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej.  

 V stredu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. 
Máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, 
ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, 
ktorý nám dáva. V modlitbe a žičlivosti pamätajme aj na tých, ktorým chýba každodenný 
chlieb a musia oň zápasiť.  Posvätené byliny a kvety si doma umiestnime na viditeľné 
miesto, aby nám stále pripomínali dobrotu Boha. Veď skrze tieto plody nás živý a 
obdarováva zdravím i radosťou.  

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa venuje dvom skupinám ľudí. Jedni 
sú tvoriví, plní životného elánu, ale existujú aj protiklady, „geniálni“ kritici všetkých tvorivých 
nápadov, neschopní sami niečo vytvoriť; a taktiež reportáž, ktorá pozýva na návštevu okolia 
Banskej Bystrice, ktoré je známe prírodnými krásami aj slávnou banskou históriou. 

 Vzadu v kostole je zo súhlasom Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, petícia proti 
zrušeniu sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska ako dňa pracovného 
pokoja. Prosím, aby ste danú iniciatívu podporili. Každý národ prežije iba vtedy, ak čerpá zo 
svojich duchovných a kultúrnych koreňov. 

 Bratia a sestry, dnes sa v našej farnosti lúčime s pátrom Jánom Adamowiczom SAC, ktorý bol 
medzi nami 4 roky a ktorý plnil funkciu rektora komunity a kaplána vo farnosti. Páter Ján po 
vzájomnej dohode s predstaveným odchádza na par mesiacov do Poľska na prípravu 
a potom na misie do Venezuleli. V svojom mene, pátra Krištofa aj v mene farníkov, 
ďakujeme pátrovi Janekovi za jeho obetavosť v pastoračnej a kňazskej službe, a prajeme mu 
hojnosť Božích darov, pevné zdravie, silu a zanietenie pre prácu na misijnom poli veriaceho 
ľudu. Páter Ján Ďakujeme, a nech Ťa Pán sprevádza po svojich cestách a Sedembolestná 
Panna Mária ochraňuje.  

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.  


