
P R E D A J N Á                                      17.08.2014 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Pia X., pápeža 
PIATOK    Spomienka   Panny Márie Kráľovnej 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 17.08. 945 Za farníkov 
Pondelok 18.08. 1830 Za † Lýdiu a Viliama 
    
Streda 20.08. 1830 Za † rodičov Eduarda a Elenu Hraškových a syna Vladimíra 
Štvrtok 21.08. 1830 Za † kňaza Mikuláša a manžela Ivana 
Piatok 22.08. 1830 Za † manžela, syna a rodičov Mikloškových 

Sobota 23.08. 800 Za † Silarda Gajdoša nedož. 100. rokov, manželku, syna 
a starých rodičov 

Nedeľa 24.08. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

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

 Katolícke noviny pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa zameriavajú na slová z 
Evanjelia podľa Lukáša; venujú sa histórii a súčasnosti kresťanstva v Číne; približujú prácu a 
vynálezy slovenských vedcov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie. 
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä 
na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí 
sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa 
obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili 
za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.  
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. 
augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo 
svete. 
S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby 
nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete 
a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia 
genocíde. 
Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, 
Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj. 
Na tento úmysel sa budeme modliť každý deň po sv. omši. 
 

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



 

J A S E N I E                                           17.08.2014 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi  
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Pia X., pápeža 
PIATOK    Spomienka   Panny Márie Kráľovnej 

ÚMYSLY: 
 

17.8. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodičov, brata Jána a sestru Elenu 
11:00 Za  Melániu 30. deň 

19.8.  Utorok 17:30 Za  Valériu a Máriu Mrvikových 
20.8.  Streda 17:30 Za  Emíliu Strečkovú nedož. 90. rokov 
21.8.  Štvrtok 17:30 Za  Janku Glembovú 
22.8.  Piatok 17:30 Za  manžela Františka a jeho rodičov 
23.8.  Sobota 7:00 Za  Annu Langovú 30. deň 

 

24.8. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Máriu a Michala Kordík a syna Emila 
11:00 Za zdravie a pomoc Božiu pre Helenu 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

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

 Katolícke noviny pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa zameriavajú na slová z 
Evanjelia podľa Lukáša; venujú sa histórii a súčasnosti kresťanstva v Číne; približujú prácu a 
vynálezy slovenských vedcov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

piatok upratali kostol. 
 Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie. 
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä 
na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí 
sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa 
obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili 
za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.  
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22. 
augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo 
svete. 
S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby 
nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete 
a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia 
genocíde. 
Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, 
Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj. 
Na tento úmysel sa budeme modliť každý deň po sv. omši. 
 

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


