
P R E D A J N Á                                     23.03.2014 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:   Slávnosť    Zvestovanie Pána 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 23.03.2014
700 

 

945 

Za Božiu ochranu bratov Miroslava a Petra  
 

Za farníkov 

Pondelok 24.03.2014 1730 Aid. 
Utorok 25.03.2014 1730 Za † starých rodičov Mariana a Magdalénu Gregorových 
Streda 26.03.2014 1730 Za † Miroslava 30. deň 
Štvrtok 27.03.2014 1730 Za Božiu pomoc pre Aničku v ťažkej chorobe 
Piatok 28.03.2014 1730 Za † rodičov Anežku a Juraja 
Sobota 29.03.2014 800 O Božiu pomoc pre dcéry Zuzanu a Janu s rodinami 

Nedeľa 30.03.2014
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za † Jána a Rozáliu Turňových nedož. 80. narodenín 
 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, v utorok pol hodiny pred sv. 

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

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. 
V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V piatok 28. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 V sobotu 29. marca o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 V noci z 29. na 30. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. 
posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 

 Katolícke noviny približujú osobnosť svätého Jozefa ako príklad spravodlivého 
muža s mocou; - zameriavajú sa na problematiku gamblerstva; - pripomínajú si 
prvé výročie pontifikátu Svätého Otca Františka; približujú historické pozadie 
dogmy o pápežskej neomylnosti. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 375,- € z toho v Predajnej 144,- 
€, 70 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.



 

J A S E N I E                                           23.03.2014 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Slávnosť    Zvestovanie Pána 
ÚMYSLY: 

 

23.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu nedož. 100. rokov a manžela Emila 

11:00 Za  rodičov, brata a sestru 
25.3. Utorok 16:30 Za  Máriu a Jozefa Okosy a syna Jozefa 
26.3. Streda 16:30 Za  Martina a Elenu Žikových 
27.3. Štvrtok 16:30 Za  Jána Varlo, jeho rodičov a rodičov Tištianových 
28.3. Piatok 16:30 Za  Petra Ciesára 
29.3. Sobota 9:00 Aid. 

   

30.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Emila Kordíka nedož. 90. rokov  

11:00 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 
 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, vo štvrtok pol hodiny pred 

sv. omšou Sedembolestný ruženec a po omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. 

V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež.  
 V sobotu 29. marca o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 

ročníka na stretnutie. Odvoz a dovoz z Jasenia bude zabezpečený. 10 minút pred 
16:00 sa stretneme na zástavke pri kostole a pri Casine. 

 V noci z 29. na 30. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. 
posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 

 Katolícke noviny približujú osobnosť svätého Jozefa ako príklad spravodlivého 
muža s mocou; - zameriavajú sa na problematiku gamblerstva; - pripomínajú si 
prvé výročie pontifikátu Svätého Otca Františka; približujú historické pozadie 
dogmy o pápežskej neomylnosti. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 375,- € z toho v Jasení 230,- €, 
30 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
 

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


