
P R E D A J N Á                                      08.12.2013 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK:   Slávnosť:    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
PIATOK:    Spomienka:   Sv. Lucie, panny a mučenice 
SOBOTA:    Spomienka:   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
 

Nedeľa 08.12.2013 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za † rodičov Irenu a Júliusa, ich súrodencov a Miroslava 
Pondelok 09.12.2013 1730 Za † Ondreja Felbaba 

Utorok 10.12.2013 
630

 

1400 

Za † Palka 2.výr. (rorátka) 
 

Pohrebný obrad za † Gregora Živor 
Streda 11.12.2013 1730 Za † Vladimíra 
Štvrtok 12.12.2013 630 Za † syna Juraja, mamu Annu a otca Jána (rorátka) 
Piatok 13.12.2013 1730 Za † Vladimíra, Annu a Vojtecha Čunderlíkových 
Sobota 14.12.2013 630 Za † Jozefa Kuracinu (rorátka) 

Nedeľa 15.12.2013 
700 

 

945 

Za † Miroslava Slamku 4. výr. 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v utorok, štvrtok a sobotu. 
 Zajtra t.j. pondelok 9. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať prenesenú slávnosť 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omša v tento deň bude o 17:30 hod. Hodinu pred sv. 
omšou bude Večeradlo. 

 V stredu po sv. omši bude krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 V utorok 10. decembra po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti 

s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 
 V piatok 13. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 

V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorý by sa chceli vyspovedať a prijať 
sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Na budúcu nedeľu 15. decembra sa v našej farnosti bude konať predvianočná spoveď. Začneme 
spovedať v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. a v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Prosíme aby ste si 
spoveď neodkladali na poslednú chvíľu ale využili službu kňazov ktorý prídu.  

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu, ktorá sa bude konať na 
začiatku roka. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie; - prinášajú 
rozhovor s lekárom a bioetikom Jozefom Glasom o etických otázkach povinného očkovania na 
Slovensku; - odpovedajú na otázku, ako sa pripraviť na sviatosť zmierenia po rokoch. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 198 €, 50 centov. Z čoho v Predajnej: 78 €, 
42 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          08.12.2013 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK:   Slávnosť:    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
PIATOK:    Spomienka:   Sv. Lucie, panny a mučenice 
SOBOTA:    Spomienka:   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

8.12 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Irenku Kováčovú nedož. 90. rokov a jej manžela Juraja 

11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Rosových a Kuvikových 
9.12 Pondelok 16:30 Za farníkov 

10.12 Utorok 16:30 Aid. 
11.12 Streda 6:30 Za  Irenku Kováčovú 30. deň (rorátka) 
12.12 Štvrtok 16:30 Za  Jána Oravca a jeho rodičov 
13.12 Piatok 6:30 Za  rodičov Mikuláša a Rozáliu (rorátka) 
14.12 Sobota 6:30 Aid. (rorátka) 
   

15.12 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Miroslava Švaba 
11:00 Za  Rudolfa a Júliu, a syna Miroslava 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v stredu, piatok a sobotu. 
 Zajtra t.j. pondelok 9. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať prenesenú slávnosť 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omša v tento deň bude o 16:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 

k Sviatosti Oltárnej. 
 V utorok 10. decembra po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti 

s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 
 V piatok 13. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 

V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorý by sa chceli vyspovedať a prijať 
sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Na budúcu nedeľu 15. decembra sa v našej farnosti bude konať predvianočná spoveď. 
Začneme spovedať v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. a v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. 
Prosíme aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu ale využili službu kňazov ktorý 
prídu.  

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu, ktorá sa bude konať 
na začiatku roka. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie; - prinášajú 
rozhovor s lekárom a bioetikom Jozefom Glasom o etických otázkach povinného očkovania na 
Slovensku; - odpovedajú na otázku, ako sa pripraviť na sviatosť zmierenia po rokoch. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 198 €, 50 centov. Z čoho v Jasení 120 €, 8 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  
 

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


