
P R E D A J N Á                                     15.03.2015 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.03. 945 Za † Bertu nedož. 80. rokov a rodičov 
Pondelok 16.03. 1800 Na úmysel 
    
Streda 18.03. 1730 Na úmysel 
Štvrtok 19.03. 1730 Aid.  
Piatok 20.03. 1730 Za † rodičov a brata Sedliak 
Sobota 21.03. 1700 Za † Antona Živického 
Nedeľa 22.03. 945 Za farníkov 

OZNAMY:   
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Zajtra sv. omša bude pol hodiny neskôr, čiže o 18:00 hod., hodinu pred sv. omšou 

bude Večeradlo a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Tento týždeň sv. omša bude aj vo štvrtok o 17:30 hod., po sv. omši sa pomodlime 

litánie k sv. Jozefovi. 
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 

krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V piatok 20. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 

deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 22. marca v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. 

Spovedať budeme v Predajnej a v Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. 
Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás aby ste si sv. spoveď 
neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Na budúci týždeň z dôvodu spovedí v našom dekanáte bude zmenený poriadok 
sv. omši. V týždni, teda v piatok a sobotu sv. omše budú ráno o 8:00 hod. 
Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše v budúcom 
týždni. 

 Na púť do Medžugoria v termíne od 26.6. - 6.7.2015 a od 16.9. - 26.9. sú ešte 
voľne miesta. Nahlásiť sa môžete u p. Zdeny Peťkovej. 

 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť rehole dominikánov; zameriavajú 
sa na dvojročný pontifikát Svätého Otca Františka; venujú sa Božej lekárni ukrytej 
vo svätej spovedi. 

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

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



 

J A S E N I E                                          15.03.2015 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie  
ÚMYSLY: 

 

15.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Kvačkaja nedož. 90. rokov 
11:00 Za  manželku Martu Zelenčíkovú 1. výr. 

17.3. Utorok 16:30 Za  rodičov Irenu a Michala 
    
19.3. Štvrtok 16:00 Za  Jozefa Urbana 1. výr. 
20.3. Piatok 16:00 Za  Petra Ciesára a rodičov 
    
 

22.3. 
 

Nedeľa 8:30 Aid. 
11:00 Za  Vladimíra Vrbiara nedož. 50. rokov 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok sv. omša bude 30 min. skôr, čiže o 16:00 hod. a 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. 
 Na budúcu nedeľu 22. marca v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. 

Spovedať budeme v Predajnej a v Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. 
Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás aby ste si sv. spoveď 
neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Na budúci týždeň z dôvodu spovedí v našom dekanáte bude zmenený poriadok 
sv. omši. V týždni, teda v utorok a štvrtok sv. omše budú ráno o 8:00 hod. 
Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše v budúcom 
týždni. 

 Na púť do Medžugoria v termíne od 26.6. - 6.7.2015 a od 16.9. - 26.9. sú ešte 
voľne miesta. Nahlásiť sa môžete u p. Zdeny Peťkovej. 

 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť rehole dominikánov; zameriavajú 
sa na dvojročný pontifikát Svätého Otca Františka; venujú sa Božej lekárni ukrytej 
vo svätej spovedi. 

 Na kostol bohuznáme rodiny obetovali 50,- a 100,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


