
P R E D A J N Á                                    20.3.2022 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PIATOK    Slávnosť   Zvestovanie Pána  
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
Nedeľa 20.3. 945 Za uzdravenie dieťaťa 
Streda 23.3. 1800 Za † manžela Miroslava a jeho rodičov 
Piatok 25.3. 1800 Aid. 
Sobota 26.3. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 27.3. 945 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra v týždni sv. omše v Predajnej budú o hodinu neskôr, čiže o 18:00 hod. 
 V piatok 25.3. máme slávnosť Zvestovania Pána. V tento deň o 17:00 hod. počas 

kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra, Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a 
Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  
Je to aj Deň počatého dieťaťa. K tomu Fórum života ponúka Krížovú cestu 
nenarodených detí, je vzadu na stolíku za príspevok 1,5 €/kus. 

 V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. 
 V sobotu 26.3. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. 

skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Na budúcu nedeľu 27. marca popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni 

stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí z Predajnej a Jasenia. 
 Katolícke noviny v čísle 11. ponúkajú príbehy slovenských misionárov, ktorí ľudí na 

Ukrajine neopustili ani v tomto ťažkom období; vysvetľujú, ako sa môžu dospelí 
ľudia vyrovnať s pocitmi strachu, hnevu a bezmocnosti, ktoré im prinášajú aktuálne 
správy; prinášajú rozhovor s odborníkom na problematiku extrémnych ideológií, 
vojen a revolúcií Tomášom Zálešákom; predstavujú príbeh mladomanželov 
z Ukrajiny, ktorí spečatili svoju lásku v čase vojny; približujú históriu slávenia 
starobylého sviatku Zvestovania Pána. 

 V noci z 26. na 27. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 
upratali kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           20.3.2022 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK    Slávnosť   Zvestovanie Pána  
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
 

20.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  syna Milana nedož. 50. rokov 
11:00 Za  rodičov, súrodencov a zaťov 

22.3. Utorok 17:00 Za  manžela, syna, švagra a rodičov Kvačkajových a Ťažkých 
24.3. Štvrtok 17:00 Za brata, s prosbou o Božiu pomoc do ďalších rokov života 
25.3. Piatok 17:00 Za Božiu pomoc pri dožití 85. rokov 
 

27.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Mateja Magaňových 
11:00 Za  starých rodičov Rohockých a manželku Martu 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok 25.3. máme slávnosť Zvestovania Pána. V tento deň o 17:00 hod. počas 

kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a 
Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  
Je to aj Deň počatého dieťaťa. K tomu Fórum života ponúka Krížovú cestu 
nenarodených detí, je vzadu na stolíku za príspevok 1,5 €/kus. 

 V sobotu 26.3. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. 
skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 

 Na budúcu nedeľu 27. marca popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni 
stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí z Predajnej a Jasenia. 

 Katolícke noviny v čísle 11. ponúkajú príbehy slovenských misionárov, ktorí ľudí na 
Ukrajine neopustili ani v tomto ťažkom období; vysvetľujú, ako sa môžu dospelí 
ľudia vyrovnať s pocitmi strachu, hnevu a bezmocnosti, ktoré im prinášajú aktuálne 
správy; prinášajú rozhovor s odborníkom na problematiku extrémnych ideológií, 
vojen a revolúcií Tomášom Zálešákom; predstavujú príbeh mladomanželov 
z Ukrajiny, ktorí spečatili svoju lásku v čase vojny; približujú históriu slávenia 
starobylého sviatku Zvestovania Pána. 

 V noci z 26. na 27. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý upratali kostol. 
 

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


