
 

Farské oznamy 
30. nedeľa cez rok 

(23.10.2011) 
P R E D A J N Á 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK:  Sviatok:  Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave  
PIATOK:   Sviatok:  Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 23.10.2011 
700 

 
945 

† Anna Demeterová 
 
Za farníkov 

Pondelok 24.10.2011 1800 Aid. 
Utorok 25.10.2011 1800 Aid.  
Streda 26.10.2011 1800 † Rudolfa Škantara  
Štvrtok 27.10.2011 1800 Aid.   
Piatok 28.10.2011 1800 Aid.  
Sobota       29.10.2011 800 Aid.  

Nedeľa 30.10.2011 
700 

 
945 

† Mária Bučková s rodinou  
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. V piatok 28.10. 
po sv. omši oceníme deti ktoré sa zapojili do ružencovej modlitby v tomto mesiaci. 
 Dnes vo farskej klubovni o 1400 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. 
 Taktiež dnes o 1630 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Máme dnes misijnú nedeľu. Zbierka z dnešnej nedele je určená na misie. Je aj 
možnosť si kúpiť pápežský kalendár na rok 2012. Milodary z predaja kalendára sú 
určené na pomoc pallotinským misionárom pracujúcim v Kolumbii. Pamätajme 
prosím v tomto týždni v našich modlitbách o všetkých misionároch a misionárkach 
a obetujme za nich aspoň jeden desiatok ruženca. 
 V nedeľu 20. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 800 z námestia, vrátime sa neskorým 
popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii najneskôr do  
6 novembra, kvôli objednávke autobusu. Cena púte bude vo výške okolo 9 €,- 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Lányovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

Farské oznamy 
30. nedeľa cez rok 

 (23.10.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:  Sviatok:  Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave  
PIATOK:   Sviatok:  Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

 

ÚMYSLY: 

 

23.10 

 

Nedeľa 

8:30 Za  bratov sestru a rodičov Pribylinových 
11:00 Za  Emila Halaja a jeho rodičov 

25.10 Utorok 16:30 Za  Justínu, Jozefa Milkantových a syna Jozefa 
26.10 Streda 16:30 Za  rodinu Šluchovú a Potančokovú  
27.10 Štvrtok 16:30 Za  Jána Havrana 30. výročie a za jeho rodičov 
28.10 Piatok 16:30 Za  rodičov Helenu, Silvestra Kvačkajových  

a brata Františka a Silvestra 
29.10 Sobota 9:00 Za  rodičov Máriu, Eduarda Majerových a brata Eduarda  
 

30.10 

 

Nedeľa 

  8:30 Za  Máriu a Mareka Sanitrových 
11:00 Za  Jána Mikloška 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V utorok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. 
 Dnes o 1630 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Máme dnes misijnú nedeľu. Zbierka z dnešnej nedele je určená na misie. Je aj 
možnosť si kúpiť pápežský kalendár na rok 2012. Milodary z predaja kalendára sú 
určené na pomoc pallotinským misionárom pracujúcim v Kolumbii. Pamätajme 
prosím v tomto týždni v našich modlitbách o všetkých misionároch a misionárkach 
a obetujme za nich aspoň jeden desiatok ruženca.  
 V nedeľu 20. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do 
Hronského Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 800 z námestia, vrátime sa 
neskorým popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii 
najneskôr do 6 novembra, kvôli objednávke autobusu. Cena púte bude vo 
výške okolo 9 €,- 
 O upratovanie kostola sa postará 3. ruža pani Bérešovej. Ďakujeme za upratanie 
včera.  

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 



 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


