
P R E D A J N Á                                      21.12.2014 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Slávnosť   Narodenie Pána 
PIATOK     Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 21.12. 945 Za farníkov 
Pondelok 22.12. 800 Za † Alexandra a Emíliu Longauerových 
    

Streda 24.12. 
800 

 

2400 

O Božie požehnanie Michala s manželkou 
 

Za farníkov 
Štvrtok 25.12. 1030 Za † Annu, Vojtecha a Jána Beraxu 
Piatok 26.12. 1030 Za † Jolanu Ligasovú 20. výr úmrtia, manžela, zaťa a rodičov 
Sobota 27.12. 800 Za † rodičov Milana a Silviu Švecových 
Nedeľa 28.12. 945 Za farníkov 

 



OZNAMY: 
 Popoludňajšie pobožnosti dnes a na slávnosť Narodenia Pána nebudú. Počas týchto 

krásnych sviatkov venujme svoj čas rodine.  
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude nácvik spevokolu na vianočné sviatky. Pozývame 

všetkých spevákov. 
 Zajtra, pondelok 22. decembra o 18:00 hod. sa vo farskej klubovni v Predajnej 

uskutoční stretnutie Farskej Ekonomickej Rady. Pozývam všetkých členov. 
 V stredu 24. decembra na Štedrý deň sv. omša bude ráno o 8:00 hod., a v noci o 24:00 

hod. bude Polnočná sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých 
pozývam.  

 Vo štvrtok 25. decembra, v deň Narodenia Pána bude len jedna sv. omša o 10:30 hod., na 
ktorej bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. A popoludní o 15:00 hod. 
srdečne všetkých pozývame do kostola v Jasení na jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravili 
deti a mládež. 

 V piatok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok bude tiež sv. omša o 10:30 hod. 
 V sobotu 27. decembra sv. omša nebude večer ale ráno o 8:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a 

obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia prišli spolu a sedeli vedľa seba. 
 Vo vianočnom dvojčísle Katolícke noviny s kalendárom na rok 2015 prinášajú: 

Duchovná obnova: proroctvo proroka Micheáša o prvých Vianociach; ukradnuté Vianoce - 
komercializácia Vianoc; témy: tradičné Vianoce v slovenskej rodine; zbožštený cisár 
Augustus a ľudský Boh v Ježišovi Kristovi; keď viera vonia - kadidlo a vôňa v biblických 
opisoch; rozhovory: s profesorom Vladimírom Krčmérym; s psychiatričkou Danielou 
Janákovou; s dekanom teologickej fakulty v Košiciach Cyrilom Hišemom. 

 Vzadu kostola je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Od soboty 27. decembra začnem s pastoračnou návštevou v našej farnosti, počas ktorej 

posvätím vaše príbytky. Pozývam mládež a deti, ktoré chcú sa zúčastniť na kolede a môžu 
predniesť nejaký vinš, aby prišli zajtra t.j. pondelok 22. decembra o 11:00 hod. do farskej 
klubovne. Rozpis koledy bude nasledovný: 

V sobotu 27. decembra, od 10:00 –12:00 hod. Jasenie, ul. Partizánska cesta a Potočná; 
od 15:00 hod. Predajná, začnem ul. Kalvárska (z dola), následne Školská. 

V nedeľu 28. decembra, od 14:30 hod. Predajná, začnem ul. Podhrádok a Zábrežná. 
V pondelok 29. decembra, od 16:00 hod. Predajná, ul. Farská, Borgondia, Bečov, 
Zabečov. 
V utorok 30. decembra, od 16:00 hod. Kramlište (začnem od píly.) 
Vo štvrtok 1. januára, od 14:30 hod., Jasenie ul. Uhlisko. 
V piatok 2. januára, od 16:00 hod. ul. Dolná, Pod breh, Športová. 
V sobotu 3. januára, od 10:00 – 12:00 hod. Jasenie ul. Horná od č. 210;  

od 15:00 hod. Jasenie ul. Mlyništie (bytovky pri družstve), a Mlynská. 
 V utorok 23. decembra o 9:00 hod. prosíme aby prišli chlapi a osadili stromčeky v kostole. 

Taktiež prosím, aby si našla čas a prišla naša mládež, a pomohli pri vyzdobovaní 
stromčekov a betlehema. O 14:00 hod. bude upratovanie kostola a postará sa 1. ruža p. 
Lányovej. A v sobotu o upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať v utorok. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  
aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



 

J A S E N I E                                           21.12.2014 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Slávnosť   Narodenie Pána 
PIATOK     Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

 

ÚMYSLY: 
 

21.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodičov Annu a Jozefa Sekačových 
11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Pavla a Paulinu 

23.12. Utorok 8:00 Za  Michala a Martu Demeterových a rodičov 
24.12. Streda 22:30 Aid. 
25.12. Štvrtok 9:00 Za  Mareka Búdu 1. výr. 
26.12. Piatok 9:00 Za  Jozefa a Vieru Kordíkových 

    
   

28.12. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  manžela Jána, syna Klementa a vnukov Erika a Miroslava 
11:00 Za  rodičov Simanových a bratov s manželkami 

 



OZNAMY: 
 Popoludňajšie pobožnosti dnes a na slávnosť Narodenia Pána nebudú. Počas týchto 

krásnych sviatkov venujme svoj čas rodine.  
 Zajtra, pondelok 22. decembra o 18:00 hod. sa vo farskej klubovni v Predajnej uskutoční 

stretnutie Farskej Ekonomickej Rady. Pozývam všetkých členov. 
 V stredu 24. decembra, na Štedrý deň sv. omša bude v noci o 22:30 hod. Bude to 

„Polnočná“ sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývam.  
 Vo štvrtok 25. decembra, v deň Narodenia Pána bude len jedna sv. omša o 9:00 hod., na 

ktorej bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. A popoludní o 15:00 hod. 
srdečne všetkých pozývame do kostola na jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravili deti 
a mládež. 

 V piatok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok bude tiež len jedna sv. omša o 9:00 
hod. 

 Na budúcu nedeľu, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a 
obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia prišli spolu a sedeli vedľa seba. 

 Vo vianočnom dvojčísle Katolícke noviny s kalendárom na rok 2015 prinášajú:  
Duchovná obnova: proroctvo proroka Micheáša o prvých Vianociach; ukradnuté Vianoce - 
komercializácia Vianoc; témy: tradičné Vianoce v slovenskej rodine; zbožštený cisár 
Augustus a ľudský Boh v Ježišovi Kristovi; keď viera vonia - kadidlo a vôňa v biblických 
opisoch; rozhovoy: s profesorom Vladimírom Krčmérym; s psychiatričkou Danielou 
Janákovou; s dekanom teologickej fakulty v Košiciach Cyrilom Hišemom. 

 Vzadu kostola je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Od soboty 27. decembra začnem s pastoračnou návštevou v našej farnosti, počas ktorej 

posvätím vaše príbytky. Pozývam mládež a deti, ktoré chcú sa zúčastniť na kolede a môžu 
predniesť nejaký vinš, aby prišli zajtra t.j. pondelok 22. decembra o 11:00 hod. do farskej 
klubovne. Rozpis koledy bude nasledovný: 

V sobotu 27. decembra, od 10:00 –12:00 hod. Jasenie, ul. Partizánska cesta a Potočná; 
od 15:00 hod. Predajná, začnem ul. Kalvárska (z dola), následne Školská. 

V nedeľu 28. decembra, od 14:30 hod. Predajná, začnem ul. Podhrádok a Zábrežná. 
V pondelok 29. decembra, od 16:00 hod. Predajná, ul. Farská, Borgondia, Bečov, 
Zabečov. 
V utorok 30. decembra, od 16:00 hod. Kramlište (začnem od píly.) 
Vo štvrtok 1. januára, od 14:30 hod., Jasenie ul. Uhlisko. 
V piatok 2. januára, od 16:00 hod. ul. Dolná, Pod breh, Športová. 
V sobotu 3. januára, od 10:00 – 12:00 hod. Jasenie ul. Horná od č. 210;  

od 14:30 hod. Jasenie ul. Mlyništie (bytovky pri družstve), a Mlynská. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol.  
 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať v utorok po rannej sv. omši. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  
aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


