
P R E D A J N Á                                      19.02.2017 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Sviatok  Katedry sv. Petra, apoštola 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

 

ÚMYSLY 
Nedeľa  19.02. 945 Za farníkov 
Pondelok 20.02. 1700 Za † Juraja a rodičov 
Streda 22.02. 1700 Za † manžela Miroslava 3. výr. 
Štvrtok 23.02. 1700 Za † Jána a Emíliu Fekiačových 
Piatok 24.02. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 25.02. 1700 Za † rodičov Máriu a Mikuláša 
Nedeľa 26.02. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 16:00 hod. bude 

spoločenstvo rodín. 
 Dnes po sv. omši bude v kostole krátke stretnutie pre rodičov 

prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie v Predajnej. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný 

ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 25. februára o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne na 

krátke stretnutie rodičov detí, ktorí sa zapísali na výlet do SNV. Zatiaľ sa 
zapísalo 7 deti. Sú ešte voľne miesta, tak keby ešte niekto chcel ísť na výlet 
nech príde na stretnutie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 sa zameriavajú na snúbeneckú lásku, ktorú 
preverí čas naplnený úctou a vernosťou; prinášajú rozhovor s hudobníkom 
Mariánom Vargom; predstavujú odbornou verejnosťou ocenené 
rekonštrukcie sakrálnych stavieb. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           19.02.2017 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Sviatok  Katedry sv. Petra, apoštola 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

 

ÚMYSLY 
 

19.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Demeterovú 1. výr. 

11:00 Za  Jána Slameňa a jeho rodičov 
20.2. Pondelok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Vierku Glembovú 
21.2. Utorok 16:00 Za  Elenu 10. výr. a manžela Jána 
22.2. Streda 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových 
23.2. Štvrtok 16:00 Za  Antona Langa nedož. 85. rokov, jeho manželku Annu a brata Vladimíra 
24.2. Piatok 16:00 Za  Martu a Ondreja Šluchových a syna Ondreja 
25.2. Sobota 7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a Jozefa, Martina a Katarínu 

 

26.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Bartošovú 1. výr. 

11:00 Za  Dušana Kvačkaja 1. výr. a svokrovcov Jozefa a Oľgu 
 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 16:00 hod. bude 

spoločenstvo rodín. 
 Dnes po sv. omši o 11:00 hod. bude v kostole krátke stretnutie pre rodičov 

prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie v Jasení. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V sobotu 25. februára o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne na krátke 
stretnutie rodičov detí, ktorí sa zapísali na výlet do SNV. Zatiaľ sa zapísalo 7 deti. Sú 
ešte voľne miesta, tak keby ešte niekto chcel ísť na výlet nech príde na stretnutie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 sa zameriavajú na snúbeneckú lásku, ktorú preverí čas 
naplnený úctou a vernosťou; prinášajú rozhovor s hudobníkom Mariánom Vargom; 
predstavujú odbornou verejnosťou ocenené rekonštrukcie sakrálnych stavieb. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol.  
 

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


