
Farské oznamy 
2. pôstna nedeľa  

(20.03.2011) 
P R E D A J N Á 

PIATOK:  SLÁVNOSŤ:  Zvestovania Pána 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 20.03.2011 
700 

 
945 

† na umysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 21.03.2011 1800 † rodinu Purdiakovú, rehoľnú sestru Máriu 
Utorok 22.03.2011 1800 † Anton Živický (15 výr.) 
Streda 23.03.2011 1800 na úmysel  
Štvrtok 24.03.2011 1800 † starého otca Mariana 
Piatok 25.03.2011 1800 za zdravie a Božiu pomoc pre otca a manžela 
Sobota 26.03.2011 800 † Jozefa Grláka 

Nedeľa 27.03.2011 
700 

 
945 

† bratov Antona a Júliusa 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes bola Farská zbierka. Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu.  Vyzbieralo sa 
194 €, 03 centov, z čoho v Predajnej 76 €, 16 centov.  Dnes bola. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary.  
 Dnes bude Krížová cesta na kalvárii o 15 hodine.   
 Pozývame k zakúpeniu Katolíckych Novín. V novom čísle si môžme prečítať napr.: že kto 
sa podelí, mnohonásobne získa alebo článok o tom, že kresťania sú evanjeliom, ktoré svet 
prečíta... 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“. 
 Dnes po Krížovej ceste na Kalvárii bude konať ďalšie stretnutie SPOLOČENSTVA 

RODÍN.  
 Vo štvrtky sa modlíme vešpery pri vyloženej sviatosti Oltárnej. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Pod chórusom je vyložený prihlasovací hárok do Bratstva Božského Srdca Ježišovho. 
Záujemcov prosíme, aby sa zapísali.  
 Miništrant bude pri východe rozdávať dotazník od jedného nášho spolubrata 
pallotína, ktorý píše doktorskú prácu na tému prínosu rehole pallotínov v šírení kultu 
Božieho milosrdenstva na Slovensku. Týmto nás prosí o pomoc tým, že vyplníme 
takýto dotazník.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.     



 Na budúcu sobotu o hod. 19:30 sa bude naša farnosť modliť ruženec v Rádiu 
Lumen. Všetkých záujemcov pozývame ku katedrále v Banskej Bystrici na 19 
hodinu.. 
    Pripomíname, že 1 mája organizujeme púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Spišsej Novej Vsi. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele. 

 
Ján Pavol II: „.. svet nie je zdrojom definitívneho šťastia ľudstva. 
Svet vytvorený človekom, skrze pokrok a civilizáciu nie je schopný 

učiniť ľudí úplne šťastnými.“ 
           Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

     a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
 
 



Farské oznamy 
2. pôstna nedeľa 

(20.3.2011) 
J A S E N I E 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 
PIATOK:  SLÁVNOSŤ:  Zvestovania Pána 

ÚMYSLY: 
 

 
20.3 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Helenu Foltániovú 20. výr. a manžela Františka   
11:00 Za  Jána Speváka 1. výr. 

21.3. Pondelok 16:30 Za  Milana Búdu  
22.3. Utorok 16:30 Za  Jaroslava Pavliaka 
23.3. Streda 16:30 Za  Jána Varla a rodičov Varlových a Tištianových 
 24.3. Štvrtok 16:30 Za  Martu Ambrózovú, otca Jozefa a starých rodičov 
  25.3. Piatok 16:30 Za  Martina Varla, Annu, Jozefa a Pavla 
 26.3. Sobota 9:00 Za  Pavla, Annu Sanitrových a starých rodičov 

 
  27.3.  

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jozefa a Annu Kleskeňových 
11:00 Za  Alenku Vaníkovú   

 
 
 
 

OZNAMY: 
 Dnes bola Farská zbierka. Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu.  Vyzbieralo sa 194 
€, 03 centov, z čoho v Predajnej 117 €, 87 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Dnes bude Krížová cesta na kalvárii o 15 hodine.   
 Pozývame k zakúpeniu Katolíckych Novín. V novom čísle si môžme prečítať napr.: že kto 
sa podelí, mnohonásobne získa alebo článok o tom, že kresťania sú evanjeliom, ktoré svet 
prečíta... 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“. 
 Dnes po Krížovej ceste na Kalvárii bude konať ďalšie stretnutie SPOLOČENSTVA 

RODÍN.  
 Vo štvrtky sa modlíme vešpery pri vyloženej sviatosti Oltárnej. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Pod chórom je vyložený prihlasovací hárok do Bratstva Božského Srdca Ježišovho. 
Záujemcov prosíme, aby sa zapísali.  
 Miništrant bude pri východe rozdávať dotazník od jedného nášho spolubrata 
pallotína, ktorý píše doktorskú prácu na tému prínosu rehole pallotínov v šírení kultu 
Božieho milosrdenstva na Slovensku. Týmto nás prosí o pomoc tým, že vyplníme 
takýto dotazník.  
 V tomto týždni má na starosti upratovanie kostola ruža číslo 3. pani Bérešovej. 
Ján Pavol II: „.. svet nie je zdrojom definitívneho šťastia 
ľudstva. Svet vytvorený človekom, skrze pokrok a civilizáciu 

nie je schopný učiniť ľudí úplne šťastnými.“ 


