
P R E D A J N Á                                     03.03.2013 

Farské oznamy na 3. Pôstnu nedeľu 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 03.03.2013
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 04.03.2013 1730 Za Božiu pomoc a požehnanie, ochranu Panny Márie 
z príležitosti 85. rokov narodenia pre mamu Elenu 

Utorok 05.03.2013 1730 Za † Jaroslava Búdu 1.výr., rodičov Elenu a Ľudovíta 

Streda 06.03.2013 1730 Za zdravie, pomoc Božiu a ochranu Panny Márie pre 
dcéru k 17. narodeninám  

Štvrtok 07.03.2013 1730 Za † manžela Jozefa a dcéru Zorku 
Piatok 08.03.2013 1730 Za † Pavla Hamaru, rodičov a súrodencov 
Sobota 09.03.2013 800 Za zdravie a Božiu pomoc 

Nedeľa 10.03.2013
700 

 
945 

Za † rodičov Petra a Kláru 
 
Za farníkov 

 

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

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu.  
 V piatok 8. marca o 17:00 hod. v Predajnej bude pre birmovancov Krížová cesta 
a po nej sv. omša. A v sobotu 9. marca vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude 
birmovanecké stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na 
Krížovej ceste, sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 10. marca bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Katolícke noviny mapujú apoštolské cesty a encykliky pápeža Benedikta XVI. 
Ponúkajú tiež úryvky z homílií, ktoré Svätý Otec predniesol počas siedmich 
Kvetných nedieľ svojho pontifikátu. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 317,- € a 37 centov z toho 
v Predajnej 134,- €, 91 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.



 

J A S E N I E                                           03.03.2013 

Farské oznamy na 3. Pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

3.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Pavla Magáňa 
5.3. Utorok 16:30 Za  Jaroslava Pavliaka a manželku Máriu 
6.3. Streda 16:30 Aid. 
7.3. Štvrtok 16:30 Aid. 
8.3. Piatok 16:30 Za  Juditu, Emila Daučíkových a rodičov 
9.3. Sobota 9:00 Za  Emila Bučku 1. výr.  

   

10.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov Jozefa, manželku Annu a syna Jozefa  

11:00 Za  Jozefa Okosyho v nedožitých 60 rokov 
 

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

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu.  
 V piatok 8. marca o 17:00 hod. v Predajnej bude pre birmovancov Krížová cesta 
a po nej sv. omša. A v sobotu 9. marca vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude 
birmovanecké stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na 
Krížovej ceste, sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 10. marca bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Katolícke noviny mapujú apoštolské cesty a encykliky pápeža Benedikta XVI. 
Ponúkajú tiež úryvky z homílií, ktoré Svätý Otec predniesol počas siedmich 
Kvetných nedieľ svojho pontifikátu. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 317,- € a 37 centov z toho 
v Jasení 182,- €, 46 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.  
 

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


