P R E D A J N Á

19.1.2020

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok
UTOROK
STREDA
PIATOK
SOBOTA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Spomienka
Sviatok
Spomienka
Sviatok

19.1.
22.1.
24.1.
25.1.
26.1.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Agnesy, panny a mučenice
Sv. Vincenta Pallottího
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
ÚMYSLY

945
1700
1700
1700
945

Za farníkov
Za dobrodincov Pallotínov
Za † rodičov Máriu a Mikuláša, starých rodičov a Jaroslava
Na úmysel rodiny
Za farníkov
OZNAMY
Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín.
V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude Sedembolestný ruženec a v piatok po sv.
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
V stredu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho
apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Po omši bude pobožnosť k sv. Vincentovi.
Do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho tohtoročná
téma znie: "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2)
Na budúcu nedeľu budeme sláviť ustanovenú Pápežom Františkom Nedeľu Božieho
slova.
Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov organizujú a pozývajú na Letný pobyt
pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9.-15. augusta 2020 v
Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na
stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Viac info na plagáte.
Katolícke noviny v čísle 3 približujú 3 kritériá, podľa ktorých si Katolícka cirkev vyberá
svojich svätých; vysvetľujú, prečo je našou povinnosťou vydávať svedectvo
o nebeskom Otcovi; prinášajú rozhovor s kamionistkou Jarmilou Zacher
Pajpachovou.
Na kostol obetovali rodičia minuloročných prvoprijímajúcich deti 50,- €. Pán Boh
zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

19.1.2020

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok
UTOROK
STREDA
PIATOK
SOBOTA

Spomienka
Sviatok
Spomienka
Sviatok

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Agnesy, panny a mučenice
Sv. Vincenta Pallottího
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
ÚMYSLY

Za  rodičov Annu a Martina Demeterových a nevestu Máriu
Za  rodičov, ich deti a zaťov
20.1. Pondelok
Pohrebná sv. omša za  Jozefa Medveďa
21.1. Utorok
Za  Petra Ciesara a rodičov
23.1. Štvrtok
Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich deti
Za  Ivana Lampera 1. výr., jeho rodičov a starých rodičov
26.1. Nedeľa
Za  rodičov Annu a Ondreja Barbierikových
OZNAMY
➢ Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín.
➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej sviatosti.
➢ V stredu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho
apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Pozývam na sv. omšu do Predajnej, ktorá
bude o 17:00 hod. Po omši bude pobožnosť k sv. Vincentovi.
➢ Do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho
tohtoročná téma znie: "Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky apoštolov 28, 2)
➢ Na budúcu nedeľu budeme sláviť ustanovenú Pápežom Františkom Nedeľu Božieho
slova.
➢ Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov organizujú a pozývajú na Letný pobyt
pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9.-15. augusta 2020 v
Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na
stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Viac info na plagáte.
➢ Katolícke noviny v čísle 3 približujú 3 kritériá, podľa ktorých si Katolícka cirkev vyberá
svojich svätých; vysvetľujú, prečo je našou povinnosťou vydávať svedectvo
o nebeskom Otcovi; prinášajú rozhovor s kamionistkou Jarmilou Zacher
Pajpachovou.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
19.1. Nedeľa

8:30
11:00
13:00
16:00
16:00
8:30
11:00

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

