
P R E D A J N Á                                      11.02.2018 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

Nedeľa  11.2. 945 Za † Juraja 
Pondelok 12.2. 1700 Na úmysel rodiny 
Streda 14.2. 1700 Za † Elenu a rodinu Kamenskú a Ridzoňovú 

Štvrtok 15.2. 1700 Na úmysel 
Piatok 16.2. 1700 Za † Martu a Zoltána Stachových a Dušana Michalčika 
Sobota 17.2. 1700 Za † Máriu Žitnák r. Bučková 
Nedeľa 18.2. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes je 26. Svetový deň chorých. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 14. februára máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa 

zvlášť v tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou 
a vôbec naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie 
najväčšieho sviatku kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená 
nielen zdržiavať sa mäsitých jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je 
prijemné. Tak sa "postíme" aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju 
telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme 
sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. omše 
bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú pol hodiny pred sv. 
omšou, v stredy pre dospelých a v piatky pre deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú cestu 
budeme modliť o 15:00 hod. v kostole alebo na našej Kalvárii. 

 V piatok je 16. február Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 
„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 V sobotu 17. februára od 10:00 hod. pozývame mladých mužov (vo veku 15 rokov 
a viac), ktorí sa zaujímajú o rehoľný život, misijnú prácu a kňazské povolanie na farský 
úrad do Predajnej na formačné stretnutie o povolaní. 

 Katolícke noviny v čísle 6 sa zameriavajú na Lurdy, ktoré sú oázou chorých aj zdravých; 
predstavujú objekty malej sakrálnej architektúry na Slovensku, ktoré sú inšpirované 
lurdskými zjaveniami; rozprávajú sa so športovým komentátorom Stanislavom 
Ščepánom. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           11.02.2018 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

 

11.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  manžela Jána, rodičov a syna Jána 

11:00 Za  rodičov Martu a Benedika 
13.2. Utorok 16:00 Za  Annu Kvačkajovú 1. výr. 
14.2. Streda 16:00 Za  Máriu Horvatovú 1. výr., manžela Jána, Janeka, Aničku a Jožka 
15.2. Štvrtok 16:00 Za  Jána Slameňa 5. výr a jeho rodičov 
16.2. Piatok 16:00 Za  Ondreja Hôrčika 1. výr. 
17.2. Sobota 7:30 Aid. Za zdravie a Božie požehnanie (z Predajnej) 

 

18.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Júliu Horvatovú, jej rodičov a starých rodičov 

11:00 Za  Máriu Demeterovú 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 Dnes je 26. Svetový deň chorých. 
 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. 
 14. februára máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 

tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším 
kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho sviatku 
kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých 
jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa "postíme" aj vtedy, keď 
premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených 
pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú 
stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho 
pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú pol hodiny pred sv. omšou, 
v stredy pre dospelých a v piatky pre deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú cestu budeme modliť 
o 15:00 hod. v kostole alebo na našej Kalvárii. 

 V piatok je 16. február Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: „Za našu 
mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 V sobotu 17. februára od 10:00 hod. pozývame mladých mužov (vo veku 15 rokov a viac), 
ktorí sa zaujímajú o rehoľný život, misijnú prácu a kňazské povolanie na farský úrad do 
Predajnej na formačné stretnutie o povolaní. 

 Katolícke noviny v čísle 6 sa zameriavajú na Lurdy, ktoré sú oázou chorých aj zdravých; 
predstavujú objekty malej sakrálnej architektúry na Slovensku, ktoré sú inšpirované lurdskými 
zjaveniami; rozprávajú sa so športovým komentátorom Stanislavom Ščepánom. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

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


