
Farské oznamy 
22. nedeľa cez rok 

(02.09.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
PIATOK:    Spomienka:  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého  

a Štefana   Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
SOBOTA:    Sviatok:   Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 02.09.2012 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 03.09.2012 1500 Pohrebná sv. omša za † Emíliu Mutišovú 
Utorok 04.09.2012 1830 Aid. 
Streda 05.09.2012 1830 Aid. 
Štvrtok 06.09.2012 1830 za † rodičov Demeterových a brata Ondreja, Martina 
Piatok 07.09.2012 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.09.2012 800 za † Tomáša Bučko 14. výr., a jeho rodičov 

Nedeľa 09.09.2012 945 za † Teréziu Rotterovú 
 

OZNAMY: 
 Večeradlo Panny Márie bude v utorok hodinu pred sv. omšou. Keďže je prvopiatkový týždeň 
modlitebné stretnutie v stredu a poklona sviatosti Oltárnej vo štvrtok nebude.  

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. 
Určite ste si už všimli, že pán kaplán v prvopiatkovom týždni ťažko to stíha, a preto Vás 
prosíme, nenechávajte si spoveď na samotný piatok. Na spoveď pozývame najmä žiakov.  

 Keďže vo farnosti je zatiaľ funkčný iba jeden kňaz, ku chorým, ktorých cez rok navštevuje 
pán farár pôjdeme vo štvrtok od 9:00 hod., a ktorých navštevuje už pán kaplán pôjdeme 
v piatok od 9:00 hod. Prosím, upozornite na to našich chorých.  

 Zajtra máme začiatok školského roka. Začnime tento rok aj s Pánom Bohom, prosme ho o 
potrebné milosti tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Sv. omša z požehnaním školských 
pomôcok bude v utorok o 1830 hod. Všetkých, a najmä deti a mládež srdečne pozývame na 
prvé stretnutie z Eucharistickým Ježišom v novom školskom roku. A tiež pripomíname 
a povzbudzujeme o účasti na nedeľných sv. omšiach počas roka. 

 Bratia a sestry na budúci nedeľu v našom chráme počas sv. omše, katechumen Milan Nemec, 
farník z Vlkanova, bude uvedený do kresťanského života, teda prijme sviatosť krstu, 
birmovania a Eucharistie. Prosíme o modlitby na jeho úmysel, aby úprimne prijal kresťanskú 
vieru.  

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na Sedembolestnú 
Pannu Máriu. 

 Katolícke noviny nám prinášajú druhú časť cyklu Teologálne čnosti podľa sv. Augustína, téma je 
o nádeji; a taktiež prinášajú zaujímavý článok Kto sa rozlúči s rímskym biskupom, rozlúči sa 
s Cirkvou. 

 Dnes popoludní o 15.30 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so sebou dobrú 
náladu. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
22. nedeľa cez rok 

 (02.09.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
PIATOK:    Spomienka:  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého  

a Štefana   Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
SOBOTA:    Sviatok:   Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY: 
 

2.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Veroniku Sekáčovú  

4.9.  Utorok 17:30 Za  Jozefa Nútera 6. výročie smrti a v nedožitých 85 rokov  
5.9.  Streda 17:30 Za  Annu, Jána Krištekových a ich rodičov  
6.9.  Štvrtok 17:30 Za  Valéra Štrbu a rodičov 
7.9.  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
8.9.  Sobota 9:00 Za  Jozefa Kvačkaja 

   

9.9. 
 

Nedeľa   8:30 
 

11:00 
Za  Tatianu Bérešovú v nedožitých 50 rokov 
Na úmysel 

  OZNAMY: 
 Večeradlo Panny Márie bude v utorok hodinu pred sv. omšou. Keďže je prvopiatkový 
týždeň modlitebné stretnutie v stredu a poklona sviatosti Oltárnej vo štvrtok nebude.  

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. 
omšou. Určite ste si už všimli, že pán kaplán v prvopiatkovom týždni ťažko to stíha, 
a preto Vás prosíme, nenechávajte si spoveď na samotný piatok. Na spoveď pozývame 
najmä žiakov.  

 Keďže vo farnosti je zatiaľ funkčný iba jeden kňaz, ku chorým, ktorých cez rok navštevuje 
pán farár pôjdeme vo štvrtok od 9:00 hod., a ktorých navštevuje už pán kaplán pôjdeme 
v piatok od 9:00 hod. Prosím, upozornite na to našich chorých.  

 Zajtra máme začiatok školského roka. Začnime tento rok aj s Pánom Bohom, prosme ho 
o potrebné milosti tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Sv. omša z požehnaním školských 
pomôcok bude v utorok o 1730 hod. Všetkých, a najmä deti a mládež srdečne pozývame 
na prvé stretnutie z Eucharistickým Ježišom v novom školskom roku. A tiež pripomíname 
a povzbudzujeme o účasti na nedeľných sv. omšiach počas roka. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na 
Sedembolestnú Pannu Máriu. 

 Katolícke noviny nám prinášajú druhú časť cyklu Teologálne čnosti podľa sv. Augustína, téma 
je o nádeji; a taktiež prinášajú zaujímavý článok Kto sa rozlúči s rímskym biskupom, rozlúči sa 
s Cirkvou. 

 Dnes popoludní o 15.30 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so sebou 
dobrú náladu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Mikloškovej. Ďakujeme za upratanie 
včera. 

 

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


