
P R E D A J N Á                                       29.11.2020 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 29.11. 945 Za farníkov 
Utorok 1.12. 1300 Pohrebná sv. omša za † Jozefa Beraxu 

Streda 2.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † Jána a Júliu Kotoč, Jána a Emíliu Ramaj 
Piatok 4.12. 1715 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 5.12. 1700 Za † rodičov Emíliu a Štefana Cabanových  
Nedeľa 6.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 

 V adventnom období, ktoré začíname budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše v Predajnej 
budú v stredy ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Preto si môžete 
nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Pred oltárom bude pripravený svietnik na kahančeky. 
Každý, kto príde na túto sv. omšu zapáli jeden kahanček a umiestni ho na svietniku. Nech 
táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s 
Pannou Máriou. 

 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

 V pondelok o 15:00 hod. bude v kostole modlitba posvätného ruženca za + Jozefa Beraxu. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku chorým 

v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v týždni pred sviatkami (v piatok 18.12.). Informujte 
prosím našich chorých. Sv. omša bude o 17:15 h., po nej bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 5.12. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole o 16:00 
hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša. 

 Pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o ďalších 
prostriedkoch pokánia akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo 
znamená, že je dobrovoľný.  

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby 
ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 18. decembra. 

 Katolícke noviny v čísle 48 sa rozprávajú s kapucínskym bratom Ondrejom Lazárom 
Tkáčom; približujú, prečo sa aj kňazi stali členmi odberných tímov v rámci testovania na 
COVID-19; venujú sa nastávajúcemu Adventnému obdobiu. 

 Na kostol obetovala bohuznáma rodina 100,- €. Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali, 

vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                            29.11.2020 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
 

29.11. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodinu Šluchovú a Potančokovú 
11:00 Za  Annu Kováčikovú 1. výr. 

1.12. Utorok 16:00 Za  Jána Mikloško 
3.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Juraja Malčeka 
4.12. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

6.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Rosových 

OZNAMY 

 V adventnom období, ktoré začíname budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše v Jasení budú 
vo štvrtky ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Preto si môžete nosiť 
so sebou sviece alebo lampáše. Pred oltárom bude pripravený svietnik na kahančeky. Každý, 
kto príde na túto sv. omšu zapáli jeden kahanček a umiestni ho na svietniku. Nech táto 
zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s 
Pannou Máriou. 

 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku chorým 

v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v týždni pred sviatkami (v piatok 18.12). Informujte 
prosím našich chorých. Poklona k Oltárnej sviatosti bude hodinu pred sv. omšou. 

 5.12. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole v 
Predajnej o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša. 

 Pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o ďalších 
prostriedkoch pokánia akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo 
znamená, že je dobrovoľný.  

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby 
ste ich odovzdali v sakristii alebo na faru do 18. decembra. 

 Katolícke noviny v čísle 48 sa rozprávajú s kapucínskym bratom Ondrejom Lazárom 
Tkáčom; približujú, prečo sa aj kňazi stali členmi odberných tímov v rámci testovania na 
COVID-19; venujú sa nastávajúcemu Adventnému obdobiu. 

 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali, vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 
Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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


