
P R E D A J N Á                                     16.12.2018 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
NEDEĽA    Štvrtá adventná 

ÚMYSLY 
Nedeľa 16.12. 945 Za farníkov 
Streda 19.12. 630 Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
Piatok 21.12. 1700 Za † Vladimíra, Annu, a Vojtecha Čunderlíkových 
Sobota 22.12. 730 Za † Miloša Cibulu 
Nedeľa 23.12. 945 Za farníkov  

OZNAMY 
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 19.12. od 10:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Predajnej. V sakristii je 

listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 V sobotu 22.12. o 10:00 pozývam do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce 
chodiť po kolede. 

 Pripomínam o posvätení našich príbytkov počas koledy. Prosím o odovzdanie 
návratiek do 20.12. aby som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. 
S pastoračnou návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosím aby tí čo si vzali kartičky, 
priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský úrad. Prosím aby ste ku darom priložili 
aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Katolícke noviny v čísle 50 približujú slávenie rorátov vo farnosti Hubošovce; 
prinášajú duchovnu obnovu s Annou Kolesárovou pod názvom: Láska prichádza 
ako dar; vysvetľujú, prečo v prvej Československej republike chceli náboženstvo 
nahradiť humanizmom. 

 V sobotu 22.12. od 8:00 hod. bude upratovanie kostola pred sviatkami a postará sa 
2. ruža p. Rybárovej. Sv. omša bude ráno o 7:30 hod.  
A v nedeľu 23.12. popoludní od 14:00 hod. sa budú vyzdobovať stromčeky 
a pripravovať betlehem. Samozrejme prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. 
Prosíme aby si našla čas a prišla pomôcť aj naša mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          16.12.2018 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
NEDEĽA    Štvrtá adventná 

ÚMYSLY 
 

16.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Dominika Droppanových, a Matúša Hatalu 
11:00 Za Katarínu Ignáca Bučko, syna Jozefa a nevestu Katku 

18.12. Utorok 16:00 Za  Juraja 
22.12. Štvrtok 6:30 Za  Gregora Nútera a jeho rodičov 
 
23.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Elemíra a Valériu Mikloškových 
11:00 Za  Emila a Alžbetu, syna Emila, vnuka Jaroslava, rodičov 

a starých rodičov z oboch strán 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 19.12. od 8:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Jasení. V sakristii je listina 

na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 V sobotu 22.12. o 10:00 h. pozývame do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce 
chodiť po kolede. 

 Pripomínam o posvätení našich príbytkov počas koledy. Prosím o odovzdanie 
návratiek do 20.12. aby som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. 
S pastoračnou návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosím, aby tí čo si vzali kartičky, 
priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský úrad. Prosím aby ste ku darom priložili 
aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Katolícke noviny v čísle 50 približujú slávenie rorátov vo farnosti Hubošovce; 
prinášajú duchovnu obnovu s Annou Kolesárovou pod názvom: Láska prichádza 
ako dar; vysvetľujú, prečo v prvej Československej republike chceli náboženstvo 
nahradiť humanizmom. 

 V sobotu 22.12. od 9:00 hod. bude upratovanie kostola pred sviatkami a postará sa 
ruža číslo 5. pani Droppanovej.  
A v nedeľu 23.12. popoludní od 14:00 hod. sa budú vyzdobovať stromčeky 
a pripravovať betlehem. Samozrejme prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. 
Prosíme aby si našla čas a prišla pomôcť aj naša mládež. Prosba na chlapov aby 
doniesli betlehem a sošky. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


