
Farské oznamy 
2. pôstna nedeľa  

(04.03.2012) 
P R E D A J N Á 

 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.03.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 05.03.2012 1730 † Štefan Muka 
Utorok 06.03.2012 1730 † Pavel Hamara a rodičia 

Streda 07.03.2012 1730 Poďakovanie a Božiu pomoc za dožitých 84. rokov pre 
mamu Elenu 

Štvrtok 08.03.2012 1730 Aid. 
Piatok 09.03.2012 1730 † Jozef Lány a rodičia 
Sobota 10.03.2012 800 † Jozef Fodor a rodičia 

Nedeľa 11.03.2012 
700 

 
945 

Za pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre Máriu 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred 
sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme 
krížovú cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 Prosíme mládež a deti, ktorí chodili s nami po kolede, aby prišli v utorok 6. 
marca o 12:30 hod. pred farský úrad.  

 A v sobotu 10. marca o 15:00 hod. pozývame deti a mládež do farskej klubovne. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť anketu, kde predstavitelia 
parlamentných strán odpovedajú na otázky týkajúce sa morálky 
a celospoločenských problémov; a taktiež článok, ktorý sa venuje trom vzťahom, 
v ktorých človek dýcha život: Boh a ja, ja a iní, ja s inými pre iných; v prílohe je aj 
Krížová cesta. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 203 €, 02 centov, z čoho 
v Predajnej 86 €, 36 centov, a v Jasení 116 €, a 66 centov. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.     

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

a deťom a mládeži pokojné a radostné prežitie jarných prázdnin. 



Farské oznamy 
2. pôstna nedeľa 

(04.03.2012) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 

 
4.3. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Magáňa 20. výr. 

6.3. Utorok 16:30 Za  Jaroslava Pavliaka a manželku Máriu  
7.3. Streda 16:30 Za  Vladimíra Baďu 5. výr. 
8.3. Štvrtok 16:30 Za  Emíliu Kubančekovú v 30. deň od úmrtia 
9.3. Piatok 16:30 Za  brata Alexandra Cymlikoviča 

10.3. Sobota 9:00 Aid. 
 

11.3. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Máriu, Tomáša Gibalových a syna Jána 
11:00 Za  rodičov Sidóniu a Ondreja Demeterových 

 

OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. V utorok hodinu 
pred sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Prosíme mládež a deti, ktorí chodili s nami po kolede, aby prišli v utorok 6. 
marca o 12:30 hod. pred farský úrad.  

 A v sobotu 10. marca o 15:00 hod. pozývame deti a mládež do farskej klubovne. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme 
krížovú cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov 
a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť anketu, kde predstavitelia 
parlamentných strán odpovedajú na otázky týkajúce sa morálky 
a celospoločenských problémov; a taktiež článok, ktorý sa venuje trom vzťahom, 
v ktorých človek dýcha život: Boh a ja, ja a iní, ja s inými pre iných; v prílohe je aj 
Krížová cesta. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 203 €, 02 centov, z čoho 
v Predajnej 86 €, 36 centov, a v Jasení 116 €, a 66 centov. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary.  

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará 8. ruža pani Cibulovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali náš  kostol. 

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

a deťom a mládeži pokojné a radostné prežitie jarných prázdnin. 
 


