
P R E D A J N Á                                       27.11.2016 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 28.11. 1700 Za † Margitu Nezbedovú 1. výr. 

Streda 30.11. 630 (rorátna sv. omša) Za † Mariána Gajdoša 50. výr., jeho rodičov, starých 
rodičov a rehoľnú sestru Veroniku Gajdošovú 

Štvrtok 01.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † manžela a rodičov 
Piatok 02.12. 1700 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
Sobota 03.12. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 04.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše 

v Predajnej budú v tomto týždni v stredu a štvrtok ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom 
svetle. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. 
„Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude 
pripravený svietnik v tváre písmena M na kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k 
oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto 
zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou 
Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich 
pripravená aktivita. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. Počas adventu Sedembolestný ruženec sa budeme modliť v piatok pol hodiny pred sv. 
omšou. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred sv. omšami. Ku chorým v 
Predajnej pôjdeme v piatok 2. decembra od 8:30 h. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 Pred týždňom pápež František uzavrel mimoriadny svätý rok milosrdenstva, ale tento rok bol na to – 
povedal pápež – aby sme sa naučili žiť milosrdenstvom v každodennosti, preto, ako to bolo 
v minulom roku chceme aj v tomto roku pomôcť rodinám a osobám v núdzi, ktoré sa nachádzajú 
v našej farnosti. Počas adventu bude v pitvorci pri jaskynke Panne Márii umiestnený stromček 
a povešané kartičky s číslami. Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň 
potravinovým darčekom alebo hračkou pre deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola pod 
stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, 
aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali 
požehnanie Božieho Dieťaťa. Do koledníckej akcie chceme – ako obvykle - zapojiť mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 47 prinášajú informácie zo slávnostného zakončenia mimoriadneho Svätého 
roka milosrdenstva; zameriavajú sa na advent, ktorý je v kresťanskom ponímaní dobou radostnej 
prípravy a očakávania narodenia Pána; venujú sa problematike generácie dospievajúcich ľudí, ktorí 
neštudujú ani nepracujú a dobrovoľne sa izolujú od reálneho života a spoločnosti; rozprávajú sa s 
Milanom Ničom, vedúcim programu GLOBSEC Policy Institute o výsledkoch amerických 
prezidentských volieb. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol 
a pripravili adventný veniec. 

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



 

J A S E N I E                                            27.11.2016 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Sviatok     Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
 

27.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila a Máriu Sekáčových a Ondreja 
11:00 Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre Michala 

29.11. Utorok 16:00 Za  Ivana Bohuš a jeho rodičov 
30.11. Streda 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 

1.12. Štvrtok 16:00 Za birmovancov 
2.12. Piatok 16:00 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
3.12. Sobota 6:30 (rorátna sv. omša) Poďakovanie a Božiu pomoc do ďalších rokov 

   
4.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú 

v stredy a soboty ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Preto si môžete nosiť so 
sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, 
ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik v tvare písmena M na 
kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v 
košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do 
očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť 
ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa modlime 
Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v Jasení 
pôjdeme v piatok 2. decembra od 8:00 hod. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 Pred týždňom pápež František uzavrel mimoriadny svätý rok milosrdenstva, ale tento rok bol na to – 
povedal pápež – aby sme sa naučili žiť milosrdenstvom v každodennosti a preto, ako to bolo v minulom 
roku chceme aj v tomto roku pomôcť rodinám a osobám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v našej farnosti. 
Počas adventu bude pod chórom umiestnený stromček a povešané kartičky s číslami. Pozývame Vás, aby 
tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo hračkou pre deti, a priniesli 
takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to 
potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali požehnanie 
Božieho Dieťaťa. Do koledníckej akcie chceme - ako obvykle - zapojiť mládež a deti.  

 Katolícke noviny v čísle 47 prinášajú informácie zo slávnostného zakončenia mimoriadneho Svätého 
roka milosrdenstva; zameriavajú sa na advent, ktorý je v kresťanskom ponímaní dobou radostnej 
prípravy a očakávania narodenia Pána; venujú sa problematike generácie dospievajúcich ľudí, ktorí 
neštudujú ani nepracujú a dobrovoľne sa izolujú od reálneho života a spoločnosti; rozprávajú sa s 
Milanom Ničom, vedúcim programu GLOBSEC Policy Institute o výsledkoch amerických prezidentských 
volieb. 

 Chceme ešte POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave a skrášleniu 
odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijská vyprosuje potrebné milosti. 

 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol 
a pripravili adventný veniec. 
 

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


