
P R E D A J N Á                                     17.12.2017 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

NEDEĽA    Štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň 
ÚMYSLY 

Nedeľa 17.12. 945 Za † Jána Švantnera 3. výr. 
Pondelok 18.12. 630 Za † rodinu Simanovú 
Streda 20.12. 630 Na úmysel 
Štvrtok 21.12. 1700 Za † rodičov Zuzanu a Ondreja Potančokových a ich rodičov 
Piatok 22.12. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 23.12. 730 Za † Sylviu 50. výr. a manžela 

Nedeľa 24.12. 945 
2400 

Za † Tomáša Bučku a rodičov 
Za farníkov  

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Rorátne sv. omše v tomto týždni budú: zajtra t.j. pondelok a stredu. Posledný deň rorátnej aktivity 

pre deti bude v stredu. Vyhodnotenie bude na budúcu nedeľu po sv. omši. 
 V utorok 19.12. od 8:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete ešte 

zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 
 V sobotu 23.12. o 10:00 pozývame do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce chodiť po kolede 
 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Prosíme o odovzdanie návratiek do 

stredy 20. decembra, aby sme mohli na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. S pastoračnou 
návštevou chceme začať už medzi sviatkami. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosíme, aby tí čo si vzali kartičky, priniesli svoj 
dar do sakristie alebo na farský úrad. Prosíme aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi 
ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Na budúcu nedeľu 24. decembra máme 4. adventnú nedeľu. Po západe slnka máme už Štedrý 
večer. V noci o 24:00 hod. bude Polnočná sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne 
všetkých pozývame.  

 Diecézna Charita dáva do pozornosti finančnú adventnú zbierku Zmeň tento príbeh. Verejná zbierka 
bude prebiehať vo všetkých kostoloch a farnostiach rožňavskej diecézy, na verejnosti aj vo 
firmách a podnikoch naklonených myšlienke pomoci. Do zbierky sa môžete zapojiť od 15.12 do 
konca roka 2017. Diecézny biskup schválil zbierku a je registrovaná aj na MV SR. U nás v kostole 
do konca roka bude vzadu vyložená pokladnička určená na tento cieľ. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 50 sa zameriavajú na to, prečo sa Vianoc obávame, namiesto toho, aby 
sme sa na ne tešili; zaostrujú na celosvetovú finančnú zbierku na obnovu zničených kresťanských 
domov v Iraku, ktorú organizuje Pápežská nadácia ACN; prinášajú rozhovor s horským vodcom 
Tiborom Hromádkom. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať z kostola už od stredy. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 435,- €, pričom v Predajnej 129,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €.  Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.  
 V sobotu 23. decembra od 13:00 hod. budeme vyzdobovať stromčeky, betlehem a upratovať 

kostol pred sviatkami, preto prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. Prosíme taktiež, aby si našla 
čas a prišla pomôcť aj naša mládež. Sv. omša bude ráno o 7:30 hod. 
 

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



 

J A S E N I E                                          17.12.2017 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

NEDEĽA    Štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň 
ÚMYSLY 

 
17.12. 

 
Nedeľa 

8:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubku 
11:00 Za  Dušana Šlosera 1. výr. 

19.12. Utorok 16:00 Za  Mariana 
20.12. Streda 6:30 Na úmysel 
21.12. Štvrtok 16:00 Za  manžela Jána, syna Klementa a vnukov Erika a Miroslava 
22.12. Piatok 16:00 Za  rodičov Jána nedož. 100. rokov a Júliu nedož. 95. rokov 
23.12. Sobota 6:30 Za  Máriu a Jozefa Trubačových a Máriu a Václava Tištianových 

   
24.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za farníkov 
11:00 
24:00 

Za  Martu a Petra Ostrihoňových 
Za všetkých občanov obce Jasenie 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. pomodlite sa prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v stredu a sobotu. Posledný deň rorátnej aktivity pre deti bude 

v sobotu. Vyhodnotenie bude na budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 hod. 
 V utorok 19.12. od 8:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete ešte 

zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 
 V sobotu 23.12. o 10:00 h. pozývame do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce chodiť po kolede. 
 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Prosíme o odovzdanie návratiek do stredy 

20. decembra, aby sme mohli na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. S pastoračnou návštevou 
chceme začať už medzi sviatkami. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosíme, aby tí čo si vzali kartičky, priniesli svoj dar 
do sakristie alebo na farský úrad. Prosíme aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi 
ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Na budúcu nedeľu 24. decembra máme 4. adventnú nedeľu. Po západe slnka máme už Štedrý večer. 
V noci o 24:00 hod. bude Polnočná sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých 
pozývame.  

 Diecézna Charita dáva do pozornosti finančnú adventnú zbierku Zmeň tento príbeh. Verejná zbierka 
bude prebiehať vo všetkých kostoloch a farnostiach rožňavskej diecézy, na verejnosti aj vo firmách 
a podnikoch naklonených myšlienke pomoci. Do zbierky sa môžete zapojiť od 15.12 do konca roka 
2017. Diecézny biskup schválil zbierku a je registrovaná aj na MV SR. U nás v kostole do konca roka 
bude vzadu vyložená pokladnička určená na tento cieľ. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 50 sa zameriavajú na to, prečo sa Vianoc obávame, namiesto toho, aby sme sa 
na ne tešili; zaostrujú na celosvetovú finančnú zbierku na obnovu zničených kresťanských domov 
v Iraku, ktorú organizuje Pápežská nadácia ACN; prinášajú rozhovor s horským vodcom Tiborom 
Hromádkom. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať z kostola už od utorka. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 435,- €, pričom v Jasení 306,- €. Pán Boh zaplať za 

Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol.  
 V sobotu 23. decembra od 14:00 hod. budeme vyzdobovať stromčeky a betlehem pred sviatkami, 

preto prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. Prosíme taktiež, aby si našla čas a prišla pomôcť aj 
naša mládež. 

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


