
         Farské oznamy 
   5. nedeľa cez rok 

    (07.02.2010) 
       P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
Streda:   Spomienka: Sv. Školastiky, panny; 
Štvrtok:   Spomienka: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej; 

 
 

ÚMYSLY: 
 

Nedeľa  0702.2010 
700 

 
945 

†  Annu a Michala Hudákových 
 
Za farníkov 

Pondelok 08. 02.2010 1800 na umysel 
Utorok 09. 02.2010 1800 † Margitu (1 . výr.) a Mikuláša Hirkových 
Streda 10. 02.2010 1800 †  Milana Pocklana 
Štvrtok 11. 02.2010 1800 †  Vierku Kohútikovú a starkú Máriu 
Piatok 12. 02.2010 1800 †  Anastáziu a Jána Pauličkových 
Sobota 13. 02.2010 800 † rodičov Emila a Máriu  

Nedeľa 14. 02.2010 
700 

 
945 

o obrátenie a ochranu Panny Márie pre Jána Valtera 
 
Za farníkov 

 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vyzbieralo sa 198 €, 63 
centov. Z čoho v Predajnej 66 €, 94 centov, a v Jasení 131 € 69 centov. Pán Boh zaplať za 
milodary.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Vo stredu modlitebné stretnutie 
  Vo štvrtok budeme prežívať SEDEMNÁSTY SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri tejto príležitosti bude 
tiež udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. Omše. Preto prosíme, 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. Na záver sv. omše, bude osobné požehnanie Sviatosťou 
Oltárnou. Sväté pomazanie môžu pre posilnenie prijať všetci, ktorý v tento deň pristúpia k sv. 
Prijímaniu. 
 Pozývame k zakúpeniu Katolických Novín – keďže budeme prežívať svetový deň chorých, 
môžeme si prečítať rozhovor s jednou lekárkou o poslaní kresťanov v zdravotníctve alebo aj 
o tom, čo má človek robiť, ak má pocit, že Božia vôľa sa rozchádza z vôľou cirkevnej autority.  
 Na popolcovú stredu a počas prvej pôstnej nedele budeme v našej farnosti hostiť predstaviteľa 
Dominikánskeho mariánskeho centra, ktorý nám formou duchovnej obnovy priblíži myšlienku 
Ružencového bratstva. Stretneme sa s ním počas sv. Omší a na popolcovú stredu bude mať pre 
nás po večernej sv. Omši aj prednášku. Prosím myslime na to už teraz a oceňme prítomnosť nášho 
hosťa svojou prítomnosťou.  
O upratovanie kostola sa postará ruža č. 4. pani Kuracinovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol.  
Myšlienka sv. Vianneho: „Všetci svätí majú úctu k Panne Márii. Žiadna milosť by neprišla z neba, 

keď by neprešla jej rukami.“ 
Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie  

počas celého týždňa. 
 



Farské oznamy 
   5. nedeľa cez rok 

    (07.02.2010) 
       J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
Streda:   Spomienka: Sv. Školastiky, panny; 
Štvrtok:   Spomienka: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej; 

 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. 
Vyzbieralo sa 198 €, 63 centov. Z čoho v Jasení 131 € 69 centov a 
v Predajnej 66 €, 94 centov.  Pán Boh zaplať za milodary.  
 Vo štvrtok budeme prežívať SEDEMNÁSTY SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri 
tejto príležitosti bude tiež udelená sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa 
zúčastnia sv. Omše. Preto prosíme, 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. Na záver sv. omše, bude osobné 
požehnanie Sviatosťou Oltárnou. Sväté pomazanie môžu pre posilnenie 
prijať všetci, ktorý v tento deň pristúpia k sv. Prijímaniu. 
 Pozývame k zakúpeniu Katolických Novín – keďže budeme prežívať 
svetový deň chorých, môžeme si prečítať rozhovor s jednou lekárkou 
o poslaní kresťanov v zdravotníctve alebo aj o tom, čo má človek robiť, 
ak má pocit, že Božia vôľa sa rozchádza z vôľou cirkevnej autority.  
 Na popolcovú stredu a počas prvej pôstnej nedele budeme v našej farnosti 
hostiť predstaviteľa Dominikánskeho mariánskeho centra, ktorý nám 
formou duchovnej obnovy priblíži myšlienku Ružencového bratstva. 
Stretneme sa s ním počas sv. Omší a na popolcovú stredu a cez prvú 
pôstnu nedeľu. V prvú pôstnu nedeľu bude mať pre nás o 15 hod 
v kostole aj prednášku. Prosím myslime na to už teraz a oceňme 
prítomnosť nášho hosťa svojou prítomnosťou.  

 
Myšlienka sv. Vianneho: „Všetci svätí majú úctu k Panne Márii. Žiadna 

milosť by neprišla z neba, keď by neprešla jej rukami.“ 
 

Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie  
počas celého týždňa. 

 

 


