
P R E D A J N Á                                    24.3.2019 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.3. 945 Za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80. rokov 
Pondelok 25.3. 1700 Za † z rodiny Emila Rybára 
Streda 27.3. 1700 Za † Jozefa Lányho a rodičov 
Piatok 29.3. 1700 Za † Emila Pálenika 
Sobota 30.3. 1700 Za † Emila a Matildu Turčanových, ich rodičov a zaťa Stana 
Nedeľa 31.3. 945 Za † rodičov Dušana a Irenky Vagnerových 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Sv. omša vo farskom kostole bude aj zajtra 25.3. o 17:00 hod. a hodinu pred sv. 

omšou bude Večeradlo. 
 V piatok pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok 29.3. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 30.3. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Vo štvrtok 28.3. o 17:00 hod. bude v kostole v Jasení stretnutie pre rodičov 
prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na prijímanie v Jasení 19.5. 

 V sobotu 30.3. o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov 
prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na prijímanie v Predajnej 26.5. 

 Katolícke noviny v čísle 12 spomínajú na Danicu Olexovú, ktorá tragicky zahynula 
pri leteckom nešťastí v Etiópii; vysvetľujú, prečo je škrupulóznosť vo viere 
závažná a špecifická téma; venujú sa významu sviatku sv. Jozefa. 

 V noci z 30. na 31.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol a farský dvor. 
 

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



 

J A S E N I E                                           24.3.2019 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
 

24.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Františka, Silvestra Kvačkajových a rodičov Kvačkajových a Ťažkých 

11:00 Za  rodičov, súrodencov, Jozefa a Štefana 
25.3. Pondelok 16:00 Za farníkov 
26.3. Utorok 16:00 Za  Ivana Lampera 
28.3. Štvrtok 16:00 Za  Máriu Horvatovú, manžela a ich deti 

 

31.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za obecné zastupiteľstvo a členov komisii v obci Jasenie 

11:00 Za dožité jubileum 80. rokov Anny Demeterovej 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Sv. omša v Jasení bude aj zajtra 25.3. o 16:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V štvrtok pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude pol hodiny pred sv. omšou. 

Pobožnosť Krížovej cesty bude aj v piatok o 16:00 hod. 
 V piatok 29.3. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 30.3. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Vo štvrtok 28.3. o 17:00 hod. bude v kostole v Jasení stretnutie pre rodičov 
prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na prijímanie v Jasení 19.5. 

 V sobotu 30. marca o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov 
prvoprijímajúcich detí, ktoré idú na prijímanie v Predajnej 26.5. 

 Katolícke noviny v čísle 12 spomínajú na Danicu Olexovú, ktorá tragicky zahynula 
pri leteckom nešťastí v Etiópii; vysvetľujú, prečo je škrupulóznosť vo viere 
závažná a špecifická téma; venujú sa významu sviatku sv. Jozefa. 

 V noci z 30. na 31.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


