
P R E D A J N Á                                      20.07.2014 

Farské oznamy na 16. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK    Spomienka   Sv. Márie Magdalény 
STREDA    Sviatok    Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 
PIATOK    Sviatok    Sv. Jakuba, apoštola 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 20.07. 945 Za farníkov  
Pondelok 21.07. 1830 Za † Daniela Kleskeňa 
    
Streda 23.07. 1830 Za † Máriu, Antona a Ľudmilu 
Štvrtok 24.07. 1830 O Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre manželku 
Piatok 25.07. 1830 Aid. 
Sobota 26.07. 800 Za † Máriu a Štefana Košíkových a rodičov 

Nedeľa 27.07. 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. 

 Bratia a sestry oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov 
v Poľsku s diecéznym biskupom Mons. Vladimírom Filo, sa v našej farnosti od 1. júla 
uskutočnila personálna zmena. Odchádza od nás o. Krištof Zontek SAC, ktorý bol 
medzi nami 2 roky a ktorý plnil funkciu kaplána vo farnosti. Otec Krištof odchádza do 
komunity v Michalovciach. S otcom Krištofom sa rozlúčime na budúci týždeň 
v nedeľu 27. júla na sv. omši o 9:45 hod. 
Na miesto o. Krištofa do našej farnosti príde o. Mariusz Wierzba SAC, ktorý doteraz 
pôsobil v Poľsku. Otca Mariusza privítame až koncom augusta, keď sa vráti z 
dovolenky.  

 Katolícke noviny pozývajú na návštevu pútnického miesta Skalka nad Váhom, ktorá 
privíta každoročne tridsaťtisíc veriacich nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín; 
prinášajú portrét misionárky ruženca Immaculée Ilibagizovej, ktorá v roku 1994 
zázračne prežila vraždenie kmeňa Tutsiov v Rwande; informujú o skvelom úspechu 
mladých programátorov zo Slovenska, ktorí v súťaži získali bronzovú medailu; Katolícke 
noviny vás pozývajú zapojiť sa do veľkej letnej čitateľskej súťaže Leto s patrónkou 
Slovenska a prázdninovej detskej súťaže Leto na gazdovstve. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltaniovej. 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                                           20.07.2014 

Farské oznamy na 16. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK    Spomienka   Sv. Márie Magdalény 
STREDA    Sviatok    Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 
PIATOK    Sviatok    Sv. Jakuba, apoštola 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 

ÚMYSLY: 
 
 

20.7. 

 
 

Nedeľa 

 

  8:30 
Za  rodičov, svokrovcov, deti a starých rodičov Pribylinových 
a Chlepkových 

11:00 Za  Martina a Helenu, Pietrika a Margitu 
22.7. Utorok 17:30 Za  Michala Senčeka nedož. 100. rokov a manželku Irenu 
23.7. Streda 17:30 Aid. 
24.7. Štvrtok 17:30 Aid. 
25.7. Piatok 17:30 Za  manželku a rodičov Rochockých a Zelenčíkových 
26.7. Sobota   7:00 Poďakovanie a Božiu pomoc pre Krištofa 

   

 
27.7. 

 

 
Nedeľa 

 

  8:30 Za  rodičov 25. výr. smrti, Annu a Jána Kosec, Máriu a Jána 
Spevak 

 

11:00 
Za  rodičov Martu a Benedika Kvačkajových, Martu a Martina 
Kučerových 

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. 

 Bratia a sestry oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov v Poľsku 
s diecéznym biskupom Mons. Vladimírom Filo, sa v našej farnosti od 1. júla uskutočnila 
personálna zmena. Odchádza od nás o. Krištof Zontek SAC, ktorý bol medzi nami 2 roky 
a ktorý plnil funkciu kaplána vo farnosti. Otec Krištof odchádza do komunity v 
Michalovciach. S otcom Krištofom sa rozlúčime na budúci týždeň v nedeľu 27. júla na sv. 
omši o 8:30 hod. 
Na miesto o. Krištofa do našej farnosti príde o. Mariusz Wierzba SAC, ktorý doteraz 
pôsobil v Poľsku. Otca Mariusza privítame až koncom augusta, keď sa vráti z dovolenky. 

 Katolícke noviny pozývajú na návštevu pútnického miesta Skalka nad Váhom, ktorá 
privíta každoročne tridsaťtisíc veriacich nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín; 
prinášajú portrét misionárky ruženca Immaculée Ilibagizovej, ktorá v roku 1994 zázračne 
prežila vraždenie kmeňa Tutsiov v Rwande; informujú o skvelom úspechu mladých 
programátorov zo Slovenska, ktorí v súťaži získali bronzovú medailu; Katolícke noviny vás 
pozývajú zapojiť sa do veľkej letnej čitateľskej súťaže Leto s patrónkou Slovenska a 
prázdninovej detskej súťaže Leto na gazdovstve. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


