
 
Farské oznamy 

3. adventná nedeľa 
(12.12.2010) 

P R E D A J N Á 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.12.2010 
700 

 
945 

† rodičov: Silviu a Milana 
 
Za farníkov 

Pondelok 13.12.2010 1800 † Vladimíra, Annu a Vojtecha Čunderlíkových   
Utorok 14.12.2010 630 aid 
Streda 15.12.2010 1800 za zdravie a Božiu pomoc pre otca a manžela 
Štvrtok 16.12.2010 630 aid 
Piatok 17.12.2010 1800 † Albínu Mistríkovú 
Sobota 18.12.2010 800 † Elenu Hraškovú (10. výr.) 

Nedeľa 19.12.2010 
630 

 
945 

† Mikuláša Ďurču a Ondreja s rodinou Ďurčovou 
 
Za farníkov  

 

OZNAMY: 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o Rorátkach, aké majú pozadie a význam. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 Dnes sa na fare uskutoční stretnutie Spoločenstva rodín. Mladšie manželské páry pozývame na stretnutie aj tie čo 
majú stretnutia už dlhšie pozývame dnes popoludní o hod 17: 00. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 630 hod. v utorok a štvrtok. 
 V stredu bude vyložená sviatosť Oltárna, pri ktorej sa pomodlíme za pokoj v našich rodinách a spravodlivosť vo 
svete.  
 V tento piatok pôjdeme ku našim chorým. Prosíme preto všetkých vás, aby sme porozmýšľali, či sa v Predajnej 
nenachádza niekto, kto by prial pána Ježiša a doteraz to nerobil a nemá ho kto nahlásiť. Pocíťme sa zodpovední za 
našich blížnych.  
 V tomto týždni sa bude konať v našej farnosti predvianočná spoveď.  V piatok budeme chodiť od deviatej hodiny 
ku našim chorým. V sobotu budeme spovedať v Jasení od 1700 hod. až do 1800 hod. V Predajnej budeme spovedať 
v nedeľu od 1700 hod. až do 1800 hod. V prípade, že budeme meškať, prosíme o trpezlivosť.  Pod chórusom je 
nové číslo farského listu, v ktorom môžeme nájsť príhovor nového pána dekana z Brezna ako aj spytovanie 
svedomia pre dospelých. 
Keď sa niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, odporúčam spoveď behom týždňa, lebo na 
tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť času ani priestoru. 
 V tomto týždni tiež končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto prosíme, aby tí 
čo si vzali srdiečka s číslami, priniesli svoj dar najneskôr do budúcej nedele ku stromčeku v zadnej časti kostola 
alebo do sakristie.  
 Pripomíname aj posvätení našich príbytkov po Novom Roku. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak urobí čo 
najrýchlejšie.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

Farské oznamy 
3. adventná nedeľa 

(12.12.2010) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.12.2010 
630 

 
1100 

† Miroslava Slabeja (1. výr.) 
 
† Miroslav Kvačkaja (1. výr.) 

Pondelok 13.12.2010 1630 † Jozefa Sekáča a syna Jozefa   
Utorok 14.12.2010 1630 † Annu, Jána, vnukov Erika a Miroslava 
Streda 15.12.2010 630 † Ondreja a Erika Hôrčikových 
Štvrtok 16.12.2010 1630 † starých rodičov Uchlerových a Cipciarových 
Piatok 17.12.2010 630 † Júliu Šarinovú, Martu a Jozefa Tišákových 
Sobota 18.12.2010 900 † Vojtecha Magáňa, syna Pavla a Vladimíra 

Nedeľa 19.12.2010 
630 

 
1100 

† Martina Demetera a jeho rodičov 
 
† Jána Oravca a jeho rodičov 

 

OZNAMY: 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o Rorátkach, aké majú pozadie a význam. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. a v utorok hodinu pred sv. omšou Večeradlo.  
 Dnes sa na fare uskutoční stretnutie Spoločenstva rodín. Mladšie manželské páry pozývame na stretnutie aj tie čo 
majú stretnutia už dlhšie pozývame dnes popoludní o hod 17: 00. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 630 hod. v stredu a piatok. 
 Vo štvrtok bude vyložená sviatosť Oltárna, pri ktorej sa pomodlíme za pokoj v našich rodinách a spravodlivosť vo 
svete.  
 V tento piatok pôjdeme ku našim chorým. Prosíme preto všetkých vás, aby ste porozmýšľali, či sa v Jasení  
nenachádza niekto, kto by prial pána Ježiša a doteraz to nerobil a nemá mu kto o tom povedať. Pocíťme sa 
zodpovední za našich blížnych.  
 V tomto týždni sa bude konať v našej farnosti predvianočná spoveď.  V piatok budeme chodiť od deviatej hodiny 
ku našim chorým. V sobotu budeme spovedať v Jasení od 1700 hod. až do 1800 hod. V Predajnej budeme 
spovedať v nedeľu od 1700 hod. až do 1800 hod. V prípade, že budeme meškať, prosíme o trpezlivosť. 
 Keď sa niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, odporúčam spoveď behom týždňa, lebo na 
tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť času ani priestoru. .  Pod chórusom je nové číslo farského listu, 
v ktorom môžeme nájsť príhovor nového pána dekana z Brezna ako aj spytovanie svedomia pre dospelých. 
 V tomto týždni tiež končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto prosíme, aby tí 
čo si vzali srdiečka s číslami, priniesli svoj dar najneskôr do budúcej nedele ku stromčeku v zadnej časti kostola 
alebo do sakristie. Všimnime si či tam ešte nejaké nie sú.. 
 Pripomíname aj posvätení našich príbytkov po Novom Roku. Kto ešte nevyplnil návratku, nech tak urobí čo 
najrýchlejšie.  
 Upratovanie kostola má na starosti ruža pani Mikloškovej.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


