
P R E D A J N Á                                      08.02.2015 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK   Spomienka:  Sv. Školastiky, panny 
STREDA   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa  08.02. 945 Za farníkov 
Pondelok 09.02. 1730 Za † rodinu Holkovú 
    
Streda 11.02. 1730 Za † manžela Jána nedož. 80. rokov 
    
Piatok 13.02. 1730 Za uzdravenie a pomoc Božiu pre manžela Jána 
Sobota 14.02. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 15.02. 945 Za † Emíliu Fekiačovú a manžela Jána 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú 
budeme prežívať 23. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše 
bude udelená sviatosť chorých. Preto prosím, postarajte sa aby na sv. omšu mohli 
prísť aj tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav nemôžu 
chodiť do Božieho chrámu. Vzadu kostola bude listina na ktorú prosím, aby sa 
zapísali tí ktorí pristúpia k sviatosti pomazania chorých.   

 V sobotu 14. februára 2015 putujeme do Nitry na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov. Odchod autobusu bude o 5:00 hod. ráno. 

 Katolícke noviny pri príležitosti Svetového dňa chorých sa zameriavajú na službu 
milosrdných bratov; prinášajú rozhovor s lekárkou Danielou Ostatníkovou z 
Akademického centra výskumu autizmu v Bratislave; pozývajú na návštevu 
národnej ukrajinskej Svätyne Svätej rodiny vo Washingtone. 

 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. Lanyovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           08.02.2015 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK   Spomienka:  Sv. Školastiky, panny 
STREDA   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

 

ÚMYSLY: 
 

08.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Kordíka a Emila Sekača 
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc v kňazskej službe pre Areka 

10.2. Utorok 16:30 Za  syna Ľuboša 
11.2. Streda 16:00 Za  rodičov Martu, Benedika a Jána, Martu a Martina 
12.2. Štvrtok 16:30 Za  Elenu Búdovu a manžela Jána 
13.2. Piatok 16:30 Aid. 

    
      

15.2. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Jana Slameňa a jeho rodičov 
11:00 Za  manžela Jána Miklošku a syna Jána 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

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

 V stredu 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú 
budeme prežívať 23. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše 
bude udelená sviatosť chorých. Preto prosím, postarajte sa aby na sv. omšu mohli 
prísť aj tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav nemôžu 
chodiť do Božieho chrámu. Vzadu kostola bude listina na ktorú prosím, aby sa 
zapísali tí ktorí pristúpia k sviatosti pomazania chorých.  Sv. omša bude o 16:00 
hod. 

 V sobotu 14. februára 2015 putujeme do Nitry na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov. Odchod autobusu bude o 5:00 hod. ráno. 

 Katolícke noviny pri príležitosti Svetového dňa chorých sa zameriavajú na službu 
milosrdných bratov; prinášajú rozhovor s lekárkou Danielou Ostatníkovou z 
Akademického centra výskumu autizmu v Bratislave; pozývajú na návštevu 
národnej ukrajinskej Svätyne Svätej rodiny vo Washingtone. 

 Na kostol bohuznáme osoby obetovali 50,- a 100,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorý včera upratali kostol.  
 

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


