
Farské oznamy 
1. pôstna nedeľa  

(13.03.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

SOBOTA:  Slávnosť:  sv. Jozefa, ženícha Panny Márie  
ÚMYSLY: 

Nedeľa 13.03.2011 945 
 
    † Jána a Margitu Halajových, sestru a bratov 
 

Pondelok 14.03.2011 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu  
Utorok 15.03.2011 1800 † Annu Vlkolínsku a rodinu 
Streda 16.03.2011 1800 † starkú a mamu 
Štvrtok 17.03.2011 1800 † rodičov Eduarda a Annu, bratov Cyrila a Antona 
Piatok 18.03.2011 1800 † Jozefa , Viktóriu a rodičov 
Sobota 19.03.2011 800 † rodičov Babkových  

Nedeľa 20.03.2011 
700 

 
945 

na úmysel 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes bola zbierka na Charitu. Na  popolcovú stredu sme vyzbierali: 115 € a 7 centov. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Pozývame k zakúpeniu Katolíckych Novín. V novom čísle si môžme nájsť.: dodatočnú 
brožúrku s meditáciami Krížovej cesty  alebo článok o tom, ako môžeme tvorivejšie 
prežívať pôstne obdobie.  
 Dnes popoludní Krížová cesta na Kalvárii nebude. Namiesto toho vás o 16 hod. pozývame 
na stretnutie s našim hosťom na prednášku o Bratstve Božského Srdca do farskej klubovne  
 „Večeradlo“ bude v pondelok hodinu pred sv. Omšou. 
 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 tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnym. Záväzný je iba jeden 
deň. Pre nás bude záväzný piatok. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme 
aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 
 Vo štvrtok máme adoráciu Sviatosti oltárnej s vešperami.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže slečny Lányovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali náš  kostol. 
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka.  
 Na budúcu nedeľu o hod. 16:30, bude stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Ďakujeme nášmu hosťovi vdp. Imrichovi za povzbudzujúce slová a vhodné  vovedenie do 
obdobia, ktoré nás pripravuje na Veľkú Noc.  

Ján Pavol II.: „ Vždy keď sa začíname modliť, myslíme si, že je to naša iniciatíva. Namiesto toho 
je to Božia iniciatíva v nás.“ 

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



Farské oznamy 
1. pôstna nedeľa 

(13.3.2010) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
SOBOTA:  Slávnosť:   Sv. Jozefa, ženích Panny Márie  

ÚMYSLY: 
 

13.3. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodinu Novákovú a Šuhajdovú 

11:00 Za  rodinu Langovú a Krištekovú 

14.3. Pondelok 16:30 Poďakovanie za 85 rokov života a prosba o Božie požehnanie a milosti do 
ďalších rokov 

15.3. Utorok 16:30 Za  Gizelu Babkovú 15. výr., manžela Jozefa 33 výr. 
          a syna Gregora s manželkou     

16.3. Streda 16:30 Za  manžela Jána a rodičov Kubackých 

 17.3. Štvrtok 16:30 Za  Ondreja Cevára, manželku, syna a dcéru 

  18.3. Piatok 16:30 Za  Jozefa Kvačkaja   

 19.3. Sobota 9:00 Za  Júliu Šarinovú, Martu a Jozefa Tišákových 

 
  20.3.  

 
Nedeľa 

8:30 Za  Helenu Foltániovú 20. výr. a manžela Františka   

11:00 Za  Jána Speváka 1. výr. 
  

 

 

 

 

OZNAMY: 

 Dnes bola zbierka na Charitu. Na  popolcovú stredu sme vyzbierali: 115 € a 7 centov. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary.  V utorok bude večeradlo. 
 Pozývame k zakúpeniu Katolíckych Novín. V novom čísle si môžme nájsť.: dodatočnú 
brožúrku s meditáciami Krížovej cesty  alebo článok o tom, ako môžeme tvorivejšie 
prežívať pôstne obdobie.  
 Dnes popoludní Krížová cesta na Kalvárii nebude. Namiesto toho vás o hod. 14:30 
pozývame do kostola na stretnutie s našim hosťom na prednášku o Bratstve Božského 
Srdca . 
 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 tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnym. Záväzný je iba jeden 
deň. Pre nás bude záväzný piatok. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme 
aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 
 Vo štvrtok máme adoráciu Sviatosti oltárnej s vešperami.  
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. Na budúcu nedeľu o hod. 16:30, bude stretnutie 
spoločenstiev rodín.  
 Ďakujeme nášmu hosťovi vdp. Imrichovi za povzbudzujúce slová a vhodné  vovedenie do 
obdobia, ktoré nás pripravuje na Veľkú Noc.  



 V tomto týždni má na starosti upratovanie kostola ruža číslo 2. pani Šarinovej. 
Ján Pavol II.: „ Vždy keď sa začíname modliť, myslíme si, že je to naša iniciatíva. Namiesto toho 

je to Božia iniciatíva v nás.“ 

 


