
P R E D A J N Á                                      09.12.2012 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA:   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
ŠTVRTOK:  Spomienka:  Sv. Lucie, panny a mučenice 
PIATOK:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
 

Nedeľa 09.12.2012 
700 

 

945 

Za † z rodiny Molnárovej  
 

Za farníkov  
Pondelok 10.12.2012 1730 Za † syna Juraja 3. výr. 
Utorok 11.12.2012 630 Za † Štefana  (rorátka) 
Streda 12.12.2012 1730 Aid.  

Štvrtok 13.12.2012 630 Za † Vladimíra a rodičov Annu a Vojtecha Čunderlíkových 
(rorátka)

Piatok 14.12.2012 1730 Za † sestru a bratov   
Sobota 15.12.2012 630 Za † Viktora a Otíliu  (rorátka) 

Nedeľa 16.12.2012 
700 

 

945 

Za † rehoľnú sestru Máriu Ksaveriu a brata Jozefa 
  
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v utorok, štvrtok a sobotu. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie. 
 Dnes o 15:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti 
z Predajnej) 

 V utorok 11. decembra po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V piatok 14. decembra v Predajnej, po sv. omši o 17:30 hod. bude stretnutie miništrantov. Účasť 
je povinná!  

 Taktiež v piatok v Predajnej o 17:30 hod. bude pre birmovancov sv. omša. Účasť 
birmovancov na sv. omši je povinná! 

 V sobotu sa začína konať v našom dekanáte predvianočná spoveď. V našej farnosti budeme 
spovedať na budúcu nedeľu 16. decembra. V Jasení od 15:30 do 16:30 hod. a v Predajnej od 
17:00 do 18:00 hod. Keď sa niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, 
odporúčame spoveď behom týždňa, lebo na tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť 
času ani priestoru. Prosím aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Vzadu v kostole sú návratky na koledu.  
 Katolíčke noviny v rubrike Rok viery sa zameriavajú na vzťah Boha Stvoriteľa so stvorením; 
a taktiež nájdeme rozhovor s františkánskym kňazom a známym exorcistom Eliasom Vellom aj 
o problémoch súčasných rodín a odkaze svätých vierozvestov. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 207 €, 18 centov. Z čoho v Predajnej: 84 €, 
18 centov a v Jasení 123 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

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



 

J A S E N I E                                          09.12.2012 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA:   Spomienka:  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
ŠTVRTOK:  Spomienka:  Sv. Lucie, panny a mučenice 
PIATOK:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

9.12 
 
Nedeľa 

8:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Jána 
11:00 Za  Pavla Štrbu 5. výr. a rodičov Rosových a Kuvikových 

11.12 Utorok 16:30 Za  Máriu, Jozefa Okosyových a syna Jozefa  
12.12 Streda 6:30 Poďakovanie za dožitých 70 rokov jubilanta (rorátka) 
13.12 Štvrtok 16:30 Za  Milana Čiefa a jeho rodičov 
14.12 Piatok 6:30 Za  Helenu, Vojtecha Magáňových a synov Pavla a Vladimíra 

(rorátka) 
15.12 Sobota 6:30 Za  Annu Šimkovú a manžela Jozefa (rorátka) 
   

16.12 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Jána Oravca 30. výr. 
11:00 Za  Jána Miklošku 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v stredu, piatok a sobotu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 
k Sviatosti Oltárnej. 

 Dnes o 15:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti 
v Predajnej) 

 V utorok 11. decembra po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Vo štvrtok 13. decembra v Jasení po sv. omši o 16:30 hod. bude stretnutie miništrantov. Účasť je 
povinná! 

 V piatok 14. decembra v Predajnej o 17:30 hod. bude pre birmovancov sv. omša. Účasť 
birmovancov na sv. omši je povinná! 

 V sobotu sa začína konať v našom dekanáte predvianočná spoveď. V našej farnosti budeme 
spovedať na budúcu nedeľu 16. decembra. V Jasení od 15:30 do 16:30 hod. a v Predajnej od 
17:00 do 18:00 hod. Keď sa niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, 
odporúčame spoveď behom týždňa, lebo na tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť 
času ani priestoru. Prosím aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Vzadu v kostole sú návratky na koledu.  
 Katolíčke noviny v rubrike Rok viery sa zameriavajú na vzťah Boha Stvoriteľa so stvorením; 
a taktiež nájdeme rozhovor s františkánskym kňazom a známym exorcistom Eliasom Vellom aj 
o problémoch súčasných rodín a odkaze svätých vierozvestov. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 207 €, 18 centov. Z čoho v Jasení 123 € a 
v Predajnej: 84 €, 18 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 5,- €  Ďakujeme za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará postará ruža číslo 5. Mikloškovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.   
 

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


