
 

       Farské oznamy 
9. nedeľa cez rok 

(06.03.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
     PONDELOK:     Spomienka:   sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc 

STREDA:   POPOLCOVÁ STREDA 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 06.03.2011 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 07.03.2011 1800 O Pomoc Božiu a potrebné milosti pre jubilantku Martu 
Utorok 08.03.2011 1800 † Pavla a rodinu 
Streda 09.03.2011 1830 † bratanca Ľubomíra (1.výr.)
Štvrtok 10.03.2011 1800 O Božie požehnanie pre vnučky a deti 
Piatok 11.03.2011 1800 O Božie požehnanie pre celú rodinu 
Sobota 12.03.2011 800 † Dezidera Gajdoša, rehoľnú sestru Veroniku a ich rodičov 

Nedeľa 13.03.2011 945 1. † Jána a Margitu Halajových, sestru a bratov 
2. Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“. 
 Pozývame k čítaniu Katolíckych Novín. Píše sa v nich o tom, že aj starší ľudia by mali kresať 
svoje povahy alebo aj o odvahe žiť podľa viery.  
 Už v najbližšiu stredu začíname pôstne obdobie. Porozmýšľajme, čo by sme mohli  počas 
tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, aby sme sa lepšie pripravili na prežitie 
Veľkej noci.  

  Najlepšou prípravou by pre nás mohla byť účasť na duchovnej obnove v našej farnosti, ktorá 
sa bude konať:  9. marca na popolcovú stredu a 13. marca cez prvú nedeľu pôstneho 
obdobia. Našim hosťom bude vdp. Imrich Kováč, ktorý bude hovoriť na tému Božského Srdca 
Ježišovho a o Bratstve, ktoré je aj v našej farnosti.              Podrobnosti sú na plagáte. 
 Uctime si prítomnosť tohto hosťa, našou prítomnosťou v týchto  dňoch.                            
Na popolcovú stredu, v Predajnej sv. Omša bude o 1830 hod., čiže o pol hodinu neskôr ako 
obyčajne.  V nedeľu, v Predajnej bude len jedna sv. omša o 945 hod.  
  Mládež a deti pozývame do Jasenia na sv. Omšu o 1100 hod. Prosíme rodičov, aby nám 
v tomto pomohli.  

Nezabudnime na to, že v stredu je prísny pôst!!! Znamená to, že okrem zdržania sa mäsitých 
pokrmov môžeme trikrát jesť, ale len raz sa nasýtiť. Počas omše bude obrad posypania hláv 
popolom na znak nášho pokánia.  
 Vo Veľkom pôste sa budeme modliť krížové cesty. Prvá bude už tento týždeň v piatok. 
Krížové cesty budú v stredy a v piatky pol hod. pred sv. omšou. Piatkové krížové cesty vedú deti  
a mládež. V nedele sa krížovú cestu budeme modliť o 1500 hod. na Kalvárii. Len v prvú pôstnu 
nedeľu krížová cesta nebude, keďže náš hosť má pre nás popoludní pripravenú prednášku 
s možnosťou pre kladenie otázok. Myslíme si, že každý správny kresťan, by si mal nájsť čas na 
prežite aspoň jednej takej pobožnosti v priebehu týždňa.  
 Vo štvrtky počas poklony k Oltárnej sviatosti sa budeme počas pôstu modliť vešpery. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže slečny Lányovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa starajú o náš chrám.    

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



   

Farské oznamy 
9. nedeľa cez rok 

(6.3.2010) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:     Spomienka:   sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc 
STREDA: POPOLCOVÁ STREDA 

ÚMYSLY: 

 
6.3. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za Božiu pomoc pre jubilantku 

8.3. Utorok 16:30 Za  Pavla Magáňa 
9.3. Streda 17:30 Za  Máriu Sanitrovú v nedožitých 85 rokov a rodičov 

 10.3. Štvrtok 16:30 Za  Tomáša Gibalu 27. výr., manželku Máriu 36 výr. 
 a syna Jána 7. výr.  

  11.3. Piatok 16:30 Za  brata Vendelína 1. výr. a rodinu Jozefa Šucha   
 12.3. Sobota 9:00  

 

  13.3.  
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodinu Novákovú a Šuhajdovú 

11:00 Za  rodunu Langovú Krištekovú 
  

 

 

 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“. 
 Pozývame k čítaniu Katolíckych Novín. Píše sa v nich o tom, že aj starší ľudia by mali 
kresať svoje povahy alebo aj o odvahe žiť podľa viery.  
 Už v najbližšiu stredu začíname pôstne obdobie. Porozmýšľajme, čo by sme mohli  počas 
tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, aby sme sa lepšie pripravili na 
prežitie Veľkej noci.  

  Najlepšou prípravou by pre nás mohla byť účasť na duchovnej obnove v našej 
farnosti, ktorá sa bude konať:  9. marca na popolcovú stredu a 13. marca cez prvú 
nedeľu pôstneho obdobia. Našim hosťom bude vdp. Imrich Kováč, ktorý bude hovoriť 
na tému Božského Srdca Ježišovho a o Bratstve, ktoré je aj v našej farnosti.              
Podrobnosti sú na plagáte. 
 Uctime si prítomnosť tohto hosťa, našou prítomnosťou v týchto  dňoch.                            
Na popolcovú stredu bude v Jasení  sv. Omša o 1730 hod., čiže o  hodinu neskôr ako 
obyčajne.    
  Mládež a deti pozývame na stretnutie s našim hosťom na sv. Omšu o 11 hodine.  

 
 



 
 
 
Nezabudnime na to, že v stredu je prísny pôst!!! Znamená to, že okrem zdržania sa 

mäsitých pokrmov môžeme trikrát jesť, ale len raz sa nasýtiť. Počas omše bude obrad 
posypania hláv popolom na znak nášho pokánia.  
 Vo Veľkom pôste sa budeme modliť krížové cesty. Prvá bude už tento týždeň v piatok. 
Krížové cesty budú v stredy a v piatky pol hod. pred sv. omšou. Piatkové krížové cesty vedú deti  
a mládež. V nedele sa krížovú cestu budeme modliť o 1500 hod. na Kalvárii. Len v prvú pôstnu 
nedeľu krížová cesta na kalvárii nebude, keďže náš hosť má pre nás popoludní pripravenú 
prednášku s možnosťou pre kladenie otázok. Myslíme si, že každý správny kresťan, by si mal 
nájsť čas na prežite aspoň jednej takej pobožnosti v priebehu týždňa.  
 Vo štvrtky počas poklony k Oltárnej sviatosti sa budeme modliť vešpery.  
 V tomto týždni má na starosti upratovanie kostola ruža číslo 9. pani Korbelovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o náš chrám.. 

 
Všetkým farníkom a hosťom želáme Božie požehnanie počas celého týždňa. 

 


