
P R E D A J N Á                                      16.12.2012 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 16.12.2012 
700 

 
945 

Za † rehoľnú sestru Máriu Ksaveriu a brata Jozefa 
 
Za farníkov 

Pondelok 17.12.2012 1730 Za † rodičov Ondreja, Kornéliu a deti   
Utorok 18.12.2012 630 Za † rodičov Helenu a Eduarda Hráškových 
Streda 19.12.2012 1730 Aid. 
Štvrtok 20.12.2012 630 Za † rodičov Annu a Ladislava 
Piatok 21.12.2012 1730 Za † Alexandra a Emíliu Longauerových 
Sobota 22.12.2012 630 Na úmysel 

Nedeľa 23.12.2012 
700 

 
945 

Za † Štefana Stieranka 
 
Za farníkov  

OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky Narodenia Pána. 
A tak ako tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani tieto sa nedajú naplno prežiť, 
ak človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné. Využime dnes prítomnosť kňazov 
a príďme vyznať svoje hriechy Pánu Bohu vo sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia 
Pána Ježiša Krista s čistým srdcom. Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 16:30 hod., 
potom v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na 
poslednú chvíľu.  

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie 

 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v utorok, štvrtok a sobotu. 
 V piatok 21. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali 
vedieť. 

 Pripomíname aj o posvätení našich príbytkov. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak urobí čo 
najrýchlejšie.  

 V stredu 19. decembra o 15:30 hod. v spoločenskom dome v Predajnej sa uskutoční 
predvianočné popoludnie s názvom Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám. Vianočný program 
pre Vás pripravili detí zo Základnej školy. 

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na 
sv. omšu o 9:45 hod. po ktorej oceníme našich najmladších účastníkov. 

 V Katolíckych novinách kardinál Ján Chryzostom Korec sa zamýšľa nad adventom ako 
duchovnou prípravou na Vianoce; a tiež nájdeme rozhovor s arcibiskupom Pierom Marinim, 
ktorý ako ceremoniár sprevádzal takmer dvadsať rokov pápeža Jána Pavla II. 

 Vzadu kostola je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Dnes bola farská zbierka. Ďakujeme za Vaše milodary. 
 Vianočné upratovanie kostola bude v sobotu 22. decembra, o ktoré sa postará 2. ruža p. 
Mistríkovej, a v nedeľu 23. decembra popoludní okolo 14:00 hod. bude vyzdobovanie 
stromčekov a betlehema. Na vyzdobovanie stromčekov a betlehema prosíme aby si našli čas 
a prišli pomôcť naši birmovanci a mladí. Buďme zodpovední za náš chrám. Nech sa tu cez 
sviatky cítime dobre. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          16.12.2012 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

16.12 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána Oravca 30. výr. 
11:00 Za  Jána Miklošku 

18.12 Utorok 16:30 Za  manžela Jána Belušku a vnukov Miroslava a Erika 
19.12 Streda 6:30 Za  Magdalénu Babkovú 
20.12 Štvrtok 6:30 Za  Miroslava Švába 
21.12 Piatok 6:30 Za  Jozefa Kubančeka v nedožitých 100 rokov 
22.12 Sobota 6:30 Za  Martu a Jozefa Tišíkových 
   

23.12 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Adelu Kochanovú 
11:00 Za  Máriu, Jána Simanových a synov s manželkami 

OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky 
Narodenia Pána. A tak ako tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani 
tieto sa nedajú naplno prežiť, ak človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné. 
Využime dnes prítomnosť kňazov a príďme vyznať svoje hriechy Pánu Bohu vo 
sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista s čistým srdcom. 
Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 16:30 hod., potom v Predajnej od 
17:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás aby ste sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.  
 Sv. omše „Roráty“ v tomto týždni budú o 6:30 hod. v stredu, štvrtok (kvôli 
spovediam), piatok a sobotu. 

 V piatok 21. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im 
dali vedieť. 

 Pripomíname aj o posvätení našich príbytkov. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak 
urobí čo najrýchlejšie.  

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na 
budúcu nedeľu na sv. omšu o 11:00 hod. po ktorej oceníme našich najmladších 
účastníkov. 

 V Katolíckych novinách kardinál Ján Chryzostom Korec sa zamýšľa nad adventom 
ako duchovnou prípravou na Vianoce; a tiež nájdeme rozhovor s arcibiskupom 
Pierom Marinim, ktorý ako ceremoniár sprevádzal takmer dvadsať rokov pápeža Jána 
Pavla II. 

 Vzadu kostola je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 O upratovanie kostola v sobotu 22. decembra sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej, 
a v nedeľu 23. decembra popoludní bude vyzdobovanie stromčekov. Ďakujeme za 
upratanie včera. 
 

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


