
P R E D A J N Á                                      04.12.2016 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY 
Nedeľa 04.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 05.12. 1700 Za † Petra Mistrika 30. výr. 
Streda 07.12. 630 (rorátna sv. omša)  Za † Sidóniu Babkovú 2. výr. 
Štvrtok 08.12. 1700 Za farníkov 
Piatok 09.12. 1700 Za pomoc Božiu 
Sobota 10.12. 630 (rorátna sv. omša) Za farníkov 
Nedeľa 11.12. 945 Za birmovancov 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Vo štvrtok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude večer o 17:00 hod. 
 Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v stredu a sobotu. 
 V sobotu 10. decembra o 16:00 hod. pozývame do farského kostola na Vianočný koncert 

nevidiaceho speváka Mariána Bangu, ktorý vystúpi s vianočným piesňami. Vstupne je 
dobrovoľne. 

 Na budúcu nedeľu 11. decembra o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na budúcu sobotu 17. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. Spovedať 

budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď 
neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov k prijatiu požehnania 
od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. Do koledníckej 
akcie budú zapojené mládež a deti. 

 Pripomíname, že pri jaskynke Panne Márii je umiestnený stromček a povešané kartičky s číslami. 
Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom 
alebo hračkou pre deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na 
faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás 
krajšie Vianoce. 

 Katolícke noviny v čísle 48 prinášajú hlavné myšlienky zo stretnutia Nádvorie hľadajúcich, ktoré 
sa konalo v Bratislave za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho; zameriavajú sa na milosrdenstvo 
ako šlachetný spôsob pomsty; približujú premiéru pôvodného slovenského muzikálu Povolanie 
pápež na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

 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 218,- €, z čoho v Predajnej 92,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa.



 

J A S E N I E                                           04.12.2016 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY 
 
  4.12. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu 

  6.12. Utorok 16:00 Za  manžela Jána 30. výr. 
  7.12. Streda 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Helenu Medveďovú, rodičov a súrodencov 
  8.12. Štvrtok 16:00 Za birmovancov 
  9.12. Piatok 16:00 Za  Juraja Malčeka 
10.12. Sobota 6:30 (rorátna sv. omša) Za  rodičov Uhlerových a starých rodičov z oboch strán 
 

11.12. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  syna Milana Kučeru, Jána Rauscha a Matúša Hatalu 
11:00 Za  Miroslava Švaba a manžela 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Vo štvrtok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude večer o 16:00 hod. 

 V sobotu 10. decembra o 16:00 hod. pozývame do farského kostola v Predajnej na 
Vianočný koncert nevidiaceho speváka Mariána Bangu. ktorý vystúpi s vianočným 
piesňami. Vstupne je dobrovoľne. 

 Na budúcu nedeľu 11. decembra o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na budúcu sobotu 17. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. 

Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, 
aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov 
k prijatiu požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci 
nový rok. Do koledníckej akcie budú zapojené mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 48 prinášajú hlavné myšlienky zo stretnutia Nádvorie hľadajúcich, 
ktoré sa konalo v Bratislave za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho; zameriavajú sa na 
milosrdenstvo ako šlachetný spôsob pomsty; približujú premiéru pôvodného slovenského 
muzikálu Povolanie pápež na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre. 

 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 218,- €, z čoho v Jasení 126,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- € a bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh 

zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

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


