
P R E D A J N Á                                      12.10.2014 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 
STREDA     Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 12.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 13.10. 1730 Za † Filipa Beraxu a manželku 
    
Streda 15.10. 1730 Za † Gregora Béreš a Tatianu 
Štvrtok 16.10. 1730 Za † rodičov Dominika a Annu Demeterových 
Piatok 17.10. 1730 Za † Vladimíra 
Sobota 18.10. 800 Poďakovanie za 60. rokov života 
Nedeľa 19.10. 945 Za farníkov  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred 

sv. omšou, okrem stredy, kde sa budeme modliť Sedembolestný ruženec. 
V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v piatok ju vedú deti, vo štvrtok 
- mládež a v iných dňoch dospelí. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto 
modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V piatok 17. októbra o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 19. októbra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad druhou a treťou radosťou Panny Márie, ktorými 

sú radosť z návštevy a radosť z porodenia; prinášajú rozhovor s výtvarníkom Jánom 
Kudličkom o jeho tvorbe, inšpirácii a novej publikácii ná/znaky; predstavujú 
Americkú katolícku univerzitu vo Washingtone. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na 

misie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           12.10.2014 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

STREDA     Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY: 
 

12.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Martu Bečkovú 5. výr. a manžela Ľudovíta 
11:00 Za  Annu a manžela Jozefa a syna Jozefa 

14.10.  Utorok 16:30 Aid. 
15.10.  Streda 16:30 Aid. 
16.10.  Štvrtok 16:30 Aid. 
17.10.  Piatok 16:30 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
18.10.  Sobota 9:00 Aid. 

   

19.10. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Annu a Štefana, detí a ich rodičov 
11:00 Za  Emila Demetera, jeho rodičov a sestru 

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. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred 

sv. omšou, okrem piatku, kde sa budeme modliť Sedembolestný ruženec. V utorok 
je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju vedú deti, vo štvrtok - mládež a 
v iných dňoch dospelí. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe 
a sami sa ju s nimi modlili. 

 Na budúcu nedeľu 19. októbra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad druhou a treťou radosťou Panny Márie, ktorými 

sú radosť z návštevy a radosť z porodenia; prinášajú rozhovor s výtvarníkom Jánom 
Kudličkom o jeho tvorbe, inšpirácii a novej publikácii ná/znaky; predstavujú 
Americkú katolícku univerzitu vo Washingtone. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na 

misie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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


