
P R E D A J N Á                                      04.10.2015 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

STREDA     Spomienka    Ružencovej Panny Márie 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 05.10. 1800 Za † manžela 10. výr. 
    
Streda 07.10. 1800 Za † manžela Vladimíra 
Štvrtok 08.10. 1800 Za † Štefana Michalčíka 7. výr. 
Piatok 09.10. 1800 Za † z rodiny Pôbišovej 

Sobota 10.10. 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Za † manžela a otca nedož. 80. rokov 

Nedeľa 11.10. 945 Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol 

hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa modlime Sedembolestný 
ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v piatok ju vedú 
deti, vo štvrtok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch 
dospelí. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa 
ju s nimi modlili. 

 V sobotu 10. októbra o 11:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých 
kandidátov na birmovancov. 

 Taktiež v sobotu budeme prežívať na našej Kalvárii poslednú Fatimskú 
pobožnosť v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 
hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s modlitbou posvätného ruženca 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 40 mapujú 10. apoštolskú cestu pápeža Františka na 
Kube a v USA; prinášajú zamyslenie o anjeloch; pozývajú do pustovne sv. 
Mikuláša z Flüe v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí v piatok a včera upratali kostol. 
 

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



 
J A S E N I E                                           04.10.2015 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

STREDA     Spomienka    Ružencovej Panny Márie 
ÚMYSLY: 

 
4.10. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Emu Englišovú 100. výr. 

6.10.  Utorok 17:00 Za  Juraja 
7.10.  Streda 17:00 Za  Annu 20. výr., Štefana, synov, starých rodičov a rodičov Chlepkových 
8.10.  Štvrtok 17:00 Za  Martu Bečkovú 6. výr. a manžela Ľudovíta 
9.10.  Piatok 17:00 Za  Janku Uhlerovú a manžela Jána 

10.10  Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
   

11.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Jána Glembu 10. výr.  
11:00 Za  syna Ľuboša, starých rodičov a bratov 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol 

hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa modlime Sedembolestný 
ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju vedú 
deti, v piatok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch dospelí. 
Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi 
modlili. 

 V sobotu 10. októbra o 11:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých 
kandidátov na birmovancov. 

 Taktiež v sobotu budeme prežívať na našej Kalvárii poslednú Fatimskú 
pobožnosť v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 
hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s modlitbou posvätného ruženca 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme 
o pripravenie kaplnky. 

 Katolícke noviny v čísle 40 mapujú 10. apoštolskú cestu pápeža Františka na 
Kube a v USA; prinášajú zamyslenie o anjeloch; pozývajú do pustovne sv. 
Mikuláša z Flüe v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. 

 V sakristii alebo u pani Potančokovej sa môžu zapísať osoby, ktoré by chceli 
vstúpiť do Ružencového bratstva. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 



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


