RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ B ÁNOV
Školská 2, 941 01 Bánov, tel. 035/6571429, www.banov.fara.sk

ROZPIS ÚMYSLOV SVÄTÝCH OMŠÍ
(Prípadná naliehavá úprava a zmena úmyslov a časov sv. omší je vyhradená!)
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† Júlia Mrázová, manž. Florián, dcéry Genovéva, Margita, Júlia, syn František, nevesta, zaťovia a rodičia z oboch strán
† Margita Viteková (5. výr.), manž. Fran(šek, rodičia a starí rodičia z oboch strán a zať Gabriel
Poďakovanie za 80 r. života, spomienka na všetkých drahých a prosba o Božiu pomoc a požehnanie
pre celú rodinu (Kpt. Nálepku 132)
① † Ján Moravčík (10. výr.)
② † Alexander Babin, manželka Mária, ich rodičia a ostatní zosnulí príbuzní
8.00: Prosba za uzdravenie syna, Božiu pomoc, ochranu, posilu a Božie požehnanie
xxxxx [Za farnosť a farníkov]
† Mária Bednáriková (3. výr.), manž. Karol (6. výr.) a zosnulí príbuzní
† Karol Sádecký, manž. Mária, ich rodičia a súrodenci
† Mária Janečková (10. výr.), manž. Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán a ostatná zosn. rodina
Poďakovanie za 45 r.manželstva a prosba o Božie požehnanie a pomoc do ďalších rokov (Bernolákova 15)
① Poďakovanie za 75 r. života, prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu (ČSĽA 3)
② Poďakovanie za 90 r. života a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu p. Júlie Ráckovej
8.00: † Štefan Holka (5. výr.), dcéra Jarmila, rodičia Holkoví a Jančovičoví a ostatní zosnulí príbuzní
xxxxx [Za farnosť a farníkov]
† Fran(šek Kodrík (25. výr.), manž. Ema, rodičia Kodríkoví a Timoranskí a zosnulí z rodiny Čikošovej
† Rodičia Mária a Pavol Šimunkoví, starí rodičia Klobučníkoví a Šimunkoví a deti
† Vladimír Jurík a rodičia
† Pavol Šimunek, manž. Mária, rodičia, starí rodičia, synovia a vnuk
① † Helena Hokšová (1. výr.), zosnulí manželia a synovia a ostatní zosnulí príbuzní
② † Štefan a Mária Vančíkoví a ich rodičia
8.00: † Poďakovanie za 75 r. života, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (Štefánikova 88)
xxxxx [Za farnosť a farníkov]
† Jozef Bujdák, sestra Júlia, rodičia Bujdákoví a Šimunkoví a starí rodičia
† Helena Tvrdoňová (4. výr.) a manžel Michal
† Irena a Pavol Klobučníkoví, Mária a Alojz Majkútoví a starí rodičia z oboch strán
Poďakovanie za 94 r. života, za Božiu pomoc, zdravie a s vďakou za starostlivosť celej rodine (Nová 15)
① † Michal Piršel, rodičia Ján a Františka a starí rodičia z oboch strán
② † Vdp. pater Vincent Babin, SVD
8.00: † Katarína Čelková (2. výr.), jej rodičia Čelkoví a ich deti
xxxxx [Za farnosť a farníkov]
† Štefan Mráz, Jozef Kaňák, Milan Jurík, rodičia a starí rodičia

