
P R E D A J N Á                                      01.03.2015 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 01.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.03. 1430 Pohrebná sv. omša  za † Annu Trnovskú 
Utorok 03.03. 1730 Za pokoj duši Františka, Julianu a syna Ľubomíra 

Streda 04.03. 1730 Za Dominiku, nech ju ochraňuje Panna Mária a Ježiš nech 
sa dotkne jej srdca 

    

Piatok 06.03. 1730 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca 
Ježišovho 

Sobota 07.03. 1700 Za † Jozefa Nezbeda a rodičov 
Nedeľa 08.03. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. 
 Večeradlo bude v utorok hodinu pred sv. omšou a v piatok po sv. omši 

bude 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 tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdem v sobotu 7. marca od 9:00 hod. 
 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie misionárov 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Kongregácie dcér Našej milej Matky 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; prinášajú rozhovor s jubilujúcim košickým 
pomocným biskupom Stanislavom Stolárikom; odpovedajú na otázku, aké 
je stanovisko Cirkvi k darovaniu tela po smrti človeka na vedecký výskum. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 160,- €, z čoho 
v Predajnej 81,-€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

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



 

J A S E N I E                                          01.03.2015 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

01.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demetera 
03.3. Utorok 16:30 Za  Juraja a Jána 

    
05.3. Štvrtok 16:30 Za Božiu pomoc rodine 
06.3. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
      

08.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Václava Tištiana 1. výr. a manželku Máriu 

11:00 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. Pomodlite sa 

ju prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok a piatok po 

sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Vo štvrtky a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 

V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok od 9:00 hod. 
 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie misionárov 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Kongregácie dcér Našej milej Matky 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; prinášajú rozhovor s jubilujúcim košickým 
pomocným biskupom Stanislavom Stolárikom; odpovedajú na otázku, aké 
je stanovisko Cirkvi k darovaniu tela po smrti človeka na vedecký výskum. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 160,- €, z čoho v 
Jasení 79,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani 
Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


