
Farské oznamy 
4. pôstna nedeľa  

(18.03.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 18.03.2012 
700 

 
945 

† syn Dušan a rodičia 
 
Za farníkov 

Pondelok 19.03.2012 1730 † Jozef Cibuľa 

Utorok 20.03.2012 1730 † Božena Lehocká pri príležitosti nedož. 90. narodenín, 
manžel Jozef, zať František, vnuk Juraj 

Streda 21.03.2012 1730 Aid. 
Štvrtok 22.03.2012 1730 † Anton Živický 
Piatok 23.03.2012 1730 † Marta a Jozef Tišákoví 
Sobota 24.03.2012 800 † Dušan Michalčík 

Nedeľa 25.03.2012 
700 

 
945 

† Emil a Matilda Turčanoví a ich rodičia 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY:   
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude na Kalvárii o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred 
sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V sobotu 24. marca o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 25. marca bude o 13:45 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Prosíme rodičov, aby tieto stretnutia brali 
zodpovedne. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 V najnovšom čísle Katolíckych novín si môžeme nájsť pokračovanie cyklu Svedomie 
na tému, či je pravda, že hriech je zastaraný pojem.  

 V deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 15. apríla organizujeme púť do Svätyne 
Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa 
prihlásil v sakristii alebo na fare do budúceho týždňa, čiže do 25. marca. Cena púte 
je vo výške okolo 8,-€  

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



Farské oznamy 
4. pôstna nedeľa  

(18.03.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

ÚMYSLY: 
 

18.3 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána Oravca a rodičov Gizelu a Mateja  

11:00 Za  Jozefa Kvačkaja 
19.3 Pondelok 16:30 Za Božiu pomoc pre 50-ročného pána farára Jozefa Strapku 
20.3 Utorok 16:30 Za  Emila Šarinu v nedož. 75 rokov a rodičov Šarinových a Rýdlových 
21.3 Streda 16:30 Za  Jána Pietrika, Margitu, Jána a dcéru 
22.3 Štvrtok 16:30 Za  Ondreja Cevára, manželku, syna a dcéru 
23.3 Piatok 16:30 Za  Jána Varla  3 výr. 
24.3 Sobota 9:00 Za  rodičov Agnesu a Tomáša Kučerových a brata Jána 

 

25.3 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa Okosyho 1. výr. 

11:00 O Božie požehnanie pre 90-ročnú jubilantku Annu Mikloškovú  
OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude na Kalvárii o 15:00 hod. V utorok hodinu 
pred sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Zajtra 19. marca (pondelok) z príležitosti slávnosti sv. Jozefa bude dodatočná sv. 
omša o 16:30 hod.  

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V sobotu 24. marca o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 25. marca bude o 13:45 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 27. marca po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia). Prosíme rodičov, aby tieto 
stretnutia brali zodpovedne. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 V najnovšom čísle Katolíckych novín si môžeme nájsť pokračovanie cyklu Svedomie 
na tému, či je pravda, že hriech je zastaraný pojem.  

 V deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 15. apríla organizujeme púť do Svätyne 
Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa 
prihlásil v sakristii alebo na fare do budúceho týždňa, čiže do 25. marca. Cena púte 
je vo výške okolo 8,-€  

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 3. ruža pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

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


