
Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa  

(21.03.2010) 
P R E D A J N Á 

 
 

ŠŠTVRTOK: SLÁVNOSŤ: Zvestovanie Pána 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 21.03.2010 
700 

 
945 

† Lýdiu Šúrovú ( 20, vyr.) a Ivana Foltániho ( nedož. 70 rokov) 
 
1. Za farníkov        2. za uzdravenie a Božiu Pomoc 

Pondelok 22.03.2010 1800 † Antona Živického 
Utorok 23.03.2010 1800 † Ľubomíra Hermáneka, za pokoj jeho duše 
Streda 24.03.2010 1800 za zdravie a Božiu pomoc  pre otca a manžela 
Štvrtok 25.03.2010 1800 † Jozefa a Máriu Moravčíkových 
Piatok 26.03.2010 1800 † Jána a Rozáliu Turňových  
Sobota 27.03.2010 800 † Jozefa Grláka 

Nedeľa 28.03.2010 
700 

 
945 

† rodičov Elenu, Eduarda a ich rodičov 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.  
 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. Tento krát bude Krížová 
cesta zameraná pre mládež. Preto všetkých a zvlášť mladých srdečne pozývame.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Pripomíname, že pôstne obdobie sa pomaly končí, aby sme stihli 
sa zúčastniť na tejto hlbokej kresťanskej modlitbe.  
 Z obsahu KN vyberáme: o žene a jej slobodnej voľbe pre život svojho dieťaťa, alebo sa môžeme dočítať 
o športe, ako o niečom čo nás nenecháva ľahostajnými. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“. 
 Vo štvrtok budeme prežívať Slávnosť „Zvestovania Pána“. Tento deň je aj dňom nenarodených. Preto 
sa môžeme v tento deň dobrovoľne zapojiť do 9 mesačnej modlitby za jedno nenarodené dieťa.  
 V tento piatok od 9 hod. navštívime našich chorých v predveľkonočnom čase. Kto by vedel o nejakom 
chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby nám 
nahlásil jeho adresu.  
 Predveľkonočná spoveď bude v Predajnej na budúcu nedeľu od 1700 do 1800 hod. Keďže tu bude viac 
kňazov, aby na nás nemuseli čakať, buďme prosím presní. 
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 945 hod. začneme sláviť nie v kostole, ale 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde bude pokračovať sv. omša. 
Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. Nezabudnime si doniesť bahniatka. 
 Pozývame k tomu, aby sme sa pripojili do Ružencového Bratstva a tiež o púti do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva dňa 11. apríla.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža p. Sekáčovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Sv. Ján Vianney: „Nemôžme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona 

plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.“ 
 

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



 

 

Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa  

(21.03.2010) 
J A S E N I E 

 
 
 
 

OZNAMY: 
 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.  
 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. Tento krát 
bude Krížová cesta zameraná pre mládež. Preto všetkých a zvlášť mladých srdečne 
pozývame.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. 
V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Pripomíname, že pôstne obdobie sa 
pomaly končí, aby sme stihli sa zúčastniť na tejto hlbokej kresťanskej modlitbe.  
 Z obsahu KN vyberáme: o žene a jej slobodnej voľbe pre život svojho dieťaťa, alebo sa 
môžeme dočítať o športe, ako o niečom čo nás nenecháva ľahostajnými. 
 Vo štvrtok budeme prežívať Slávnosť „Zvestovania Pána“. Tento deň je aj dňom 
nenarodených. Preto sa môžeme v tento deň dobrovoľne zapojiť do 9 mesačnej modlitby 
za jedno nenarodené dieťa.  
 V tento piatok od 9 hod. navštívime našich chorých v predveľkonočnom čase. Kto by 
vedel o nejakom chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku 
neprijímal prosíme, aby nám nahlásil jeho adresu.  
 Predveľkonočná spoveď bude v Jasení na budúcu sobotu od 1700 do 1800 hod. Keďže tu 
bude viac kňazov, aby na nás nemuseli čakať, buďme prosím presní. 
 Pozývame k tomu, aby sme sa pripojili do Ružencového Bratstva a tiež o púti do 
Sanktuária Božieho Milosrdenstva dňa 11. apríla.  
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o hod. 830 začneme sláviť nie v 
kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde 
bude pokračovať sv. omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. 
Nezabudnime si doniesť bahniatka. 

 
Sv. Ján Vianney: „Nemôžme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona 

plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.“ 
       

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


