
P R E D A J N Á                                       15.02.2015 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.02. 945 Za † Emíliu Fekiačovú a manžela Jána 

Pondelok 16.02. 1730 Za † 1. výr. úmrtia Eleny Kamenskej a rodinu Ridzoňovú a 
Kamenskú 

    
Streda 18.02. 1730 Za † Ilonku a Jána Michalčíka 
    
Piatok 20.02. 1730 Za Vladimíra - za oslobodenie od moci zlého 
Sobota 21.02. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 22.02. 945 Za † Miroslava 1. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v piatok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Na popolcovú stredu, 18. februára začíname obdobie Veľkého pôstu, ktoré je prípravou 

na Veľkú noc. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia duchovného života, 
vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa máme usilovať 
zmeniť svoje zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. 
Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas omše bude obrad 
posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. Sv. omša bude o 17:30 hod. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v stredy a v piatky pol 
hodiny pred sv. omšou. Piatkové Krížové cesty budú viesť deti a mládež. Prosíme 
rodičov a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedeľu 
sa Krížovú cestu budeme modliť v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. 

 Sedembolestný ruženec počas Veľkého pôstu prerušíme a k jeho modlitbe sa vrátime po 
Veľkej noci. 

 Na budúcu nedeľu 22. februára bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť redemptoristov; prinášajú 

rozhovor s kňazom - výtvarníkom Petrom Čiernikom; približujú chrámové vitráže 
zobrazujúce svätcov, ktorých život bol spätý s niektorou rehoľou. 

 Dnes bola farská zbierka. Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lanyovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            15.02.2015 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY: 

 
15.2. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jana Slameňa a jeho rodičov 
11:00 Za  manžela Jána Miklošku a syna Jána 

17.2. Utorok 16:30 Za  Annu Demeterovú v 30. deň úmrtia 
18.2. Streda 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových 
19.2. Štvrtok 16:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a celú jej rodinu 
20.2. Piatok 16:00 Aid. 

    
      

22.2. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Milana Kvačkaja 
11:00 Za  Martu a Ondreja Šľuchových 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Na popolcovú stredu, 18. februára začíname obdobie Veľkého pôstu, ktoré je prípravou 

na Veľkú noc. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia duchovného života, 
vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa máme usilovať 
zmeniť svoje zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. 
Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas omše bude obrad 
posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. Sv. omša bude o 16:00 hod. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú vo štvrtky a v piatky 
pol hodiny pred sv. omšou. Piatkové Krížové cesty budú viesť deti a mládež. Prosíme 
rodičov a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedeľu 
sa Krížovú cestu budeme modliť o 15:00 hod. 

 Piatkové sv. omše počas pôstu budú o 16:00 hod. 
 Sedembolestný ruženec počas Veľkého pôstu prerušíme a k jeho modlitbe sa vrátime po 

Veľkej noci. 
 Na budúcu nedeľu 22. februára bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť redemptoristov; prinášajú 

rozhovor s kňazom - výtvarníkom Petrom Čiernikom; približujú chrámové vitráže 
zobrazujúce svätcov, ktorých život bol spätý s niektorou rehoľou. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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

 


