
P R E D A J N Á                                      29.09.2013 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK:    Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
UTOROK:     Spomienka   Sv. Terezie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA:     Spomienka   Svätých anjelov strážcov 
PIATOK:     Spomienka   Sv. Františka Assiského 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 29.09. 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za živých a mŕtvych členov rodiny Rotterovej, Strečkovej a Lehoczkej 

Pondelok 30.09. 1830 Za † rodičov Máriu, Michala, starkú Máriu 
Utorok 01.10. 1830 Aid. 
Streda 02.10. 1830 Aid. 
Štvrtok 03.10. 1830 Za † rodičov Alžbetu a Michala Burdových 
Piatok 04.10. 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota 05.10. 800 Za † sestru Ľudmilu, Vierku a ich manželov 

Nedeľa 06.10. 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši modlitebné 

stretnutie, a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. 

omšou. Na spoveď pozývame najmä žiakov aby začali od októbra 9. prvých piatkov. Ku 
chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov 
birmovancov. A o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 

 Od utorka sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 
v modlitbe posvätného ruženca. Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa spoločne 
modlime ruženec. Pozývame všetkých, aby sme sa na tejto pobožnosti zúčastňovali v čo 
najväčšom počte. Tak ako to bolo minulé roky, v pondelok bude modlitba ruženca v 
rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju budú viesť deti (pre ktoré je pripravená aktivita), 
vo štvrtok - mládež a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 5. Októbra o 10:00 hod. pozývame všetkých mladých (teda aj našich 
birmovancov) do Valaskej na Dekanátne stretnutie mladých. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny prinášajú zamyslenie na tému pôsobenie anjelov a archanjelov okolo 
nás i v nás; -zaostrujú na Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 
v Košiciach; -približujú životnú cestu a zmýšľanie Věry Čáslavskej, ktorá je dodnes 
považovaná za najúspešnejšiu československú športovkyňu všetkých čias; -a Listáreň 
odpovedá na otázku: Sťahovanie z internetu – je alebo nie je hriech. 

 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                                           29.09.2013 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

PONDELOK:    Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
UTOROK:     Spomienka   Sv. Terezie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA:     Spomienka   Svätých anjelov strážcov 
PIATOK:     Spomienka   Sv. Františka Assiského 

ÚMYSLY: 
 

29.9 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Emila Šuhajdu 15. výr. smrti 

11:00 Za  Matúška, rodinu Medveďovú a Kováčikovú 
1.10  Utorok 17:30 Za  Máriu Jakubcovú  
2.10  Streda 17:30 Aid. 
3.10  Štvrtok 17:30 Za  Ľubomíra Pšenko 1. výr., rodinu Pšenkovú a Gálovú a Jozefa Nútera 
4.10  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
5.10  Sobota 7:00 Aid. 
   

6.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a Františka Medveďa 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši modlitebné 

stretnutie, vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. 

omšou. Na spoveď pozývame najmä žiakov aby začali od októbra 9. prvých piatkov. Ku 
chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov 
birmovancov. A o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 

 Od utorka sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 
v modlitbe posvätného ruženca. Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa spoločne 
modlime ruženec. Pozývame všetkých, aby sme sa na tejto pobožnosti zúčastňovali v čo 
najväčšom počte. Tak ako to bolo minulé roky, v pondelok bude modlitba ruženca v 
rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju budú viesť deti (pre ktoré je pripravená aktivita), 
vo štvrtok - mládež a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 5. Októbra o 10:00 hod. pozývame všetkých mladých (teda aj našich 
birmovancov) do Valaskej na Dekanátne stretnutie mladých. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny prinášajú zamyslenie na tému pôsobenie anjelov a archanjelov okolo 
nás i v nás; - zaostrujú na Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 
v Košiciach; - približujú životnú cestu a zmýšľanie Věry Čáslavskej, ktorá je dodnes 
považovaná za najúspešnejšiu československú športovkyňu všetkých čias; - a Listáreň 
odpovedá na otázku: Sťahovanie z internetu – je alebo nie je hriech. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 
 

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


