
P R E D A J N Á                                       16.02.2014 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

SOBOTA:   Sviatok:   Katedra sv. Petra, apoštola 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 16.02.2014 
700 

 

945 

Za † Helenu Stierankovú 1. výr. a Juraja Stieranka 
 

Za farníkov  
Pondelok 17.02.2014 1730 Aid. 
Utorok 18.02.2014 1730 Aid. 
Streda 19.02.2014 1730 Za pokoj duše zosnulého Ľubomíra a jeho rodičov 
Štvrtok 20.02.2014 1730 Aid. 
Piatok 21.02.2014 1730 Aid. 
Sobota 22.02.2014 800 Aid. 

Nedeľa 23.02.2014 
700 

 

945 

Aid. 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

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

k Oltárnej sviatosti. 
 V stredy a piatky sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V piatok 21. februára o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 

deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 23. februára bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 

prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť 
na tomto stretnutí. 

 Taktiež na budúcu nedeľu 23. februára o 15:00 hod. občianske združenie Čierťaž Nás 
srdečne pozýva do rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Nemeckej na benefičné 
podujatie pod názvom Stretnutie ľudí dobrej vôle. Vstup je bezplatný. Počas programu sa 
bude konať zbierka na Detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Podrobný program je na 
nástenke. 

 Dňa 15. marca organizujeme pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky 
všetkých národov. Záujemcov prosíme aby sa prihlásili v sakristii alebo u pani Peťkovej 
najneskôr do 8. marca. Cena púte bude vo výške okolo 10,- €. Podrobný program je na 
nástenke. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na to, kto a prečo prenasleduje kresťanov v súčasnom 
svete; - ponúkajú morálny pohľad na pokánie, satisfakciu a nápravu škody; - venujú sa 
aktuálnym zimným olympijským hrám v Soči; - a predstavujú dokumentárny film 
o pánovi farárovi Kuffovi zo Žakoviec pod názvom Všetky moje deti. 

 Dnes bola farská zbierka. Boh zaplať za Vaše milodary  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            16.02.2014 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

SOBOTA:   Sviatok:   Katedra sv. Petra, apoštola 
ÚMYSLY: 

 

16.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jana Slemeňa 1. výr a jeho rodičov 

11:00 Za  Annu Baraňčakovú a manžela 
18.2. Utorok 16:30 Aid. 
19.2. Streda 16:30 Poďakovanie a Božiu pomoc pre jubilantku Dáriu 70. výr., s prosbou 

o ďalšie milosti 
20.2. Štvrtok 16:30 Za 75. ročného jubilanta Jána a 70. ročnú jubilantku Margitu 
21.2. Piatok 16:30 Aid. 
22.2. Sobota 9:00 Za  Matúša Hatalu 

   

23.2. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Amáliu Mamojkovú 9. výr. a manžela Jána 

11:00 Za  Martu a Ondreja Potančokových 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo 

štvrtok po sv. omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredy a piatky sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Na budúcu nedeľu 23. februára bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 

prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov 
o účasť na tomto stretnutí. 

 Taktiež na budúcu nedeľu 23. februára o 15:00 hod. občianske združenie Čierťaž 
Nás srdečne pozýva do rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Nemeckej na 
benefičné podujatie pod názvom Stretnutie ľudí dobrej vôle. Vstup je bezplatný. Počas 
programu sa bude konať zbierka na Detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Podrobný 
program je na nástenke. 

 Dňa 15. marca organizujeme pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky 
všetkých národov. Záujemcov prosíme aby sa prihlásili v sakristii alebo u pani Peťkovej 
najneskôr do 8. marca. Cena púte bude vo výške okolo 10,- €. Podrobný program je 
na nástenke. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na to, kto a prečo prenasleduje kresťanov v 
súčasnom svete; - ponúkajú morálny pohľad na pokánie, satisfakciu a nápravu škody; 
- venujú sa aktuálnym zimným olympijským hrám v Soči; - a predstavujú 
dokumentárny film o pánovi farárovi Kuffovi zo Žakoviec pod názvom Všetky moje 
deti. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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

 


