
Farské oznamy 
Nedeľa Narodenia Pána 

(25.12.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
UTOROK:     Sviatok    Sv. Jána apoštola a evanjelistu 
STREDA:     Sviatok    Svätých neviniatok 
PIATOK:     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa 
NEDEĽA:     Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 25.12.2011 
830 

 
1030 

† Anna, Vojtech, Ján Beraxa 
 
Za farníkov 

Pondelok 26.12.2011 945 Poďakovanie za 50. rokov života a prosba o Božie 
požehnanie pre Jozefa 

Utorok 27.12.2011 1730 † Ján Paulik (nedož. 70. rokov) 
Streda 28.12.2011 1730 † Emília Piňďaková a rodičia 
Štvrtok 29.12.2011 1730 † Tomáš Bučko s rodičmi 
Piatok 30.12.2011 1730 † Štefan Štieranka 
Sobota 31.12.2011 1700 Poďakovanie za uplynulý rok 

Nedeľa 01.01.2012 
800 

 
945 

Za farníkov 
  
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Venujme svoj čas počas týchto krásnych sviatkov 
rodine. A kto by chcel tak o 15:00 hod. pozývame na jasličkovú pobožnosť do Jasenia, ktorú 
pripravili deti a mládež. 
 Zajtra máme druhý deň vianočných sviatkov, sviatok sv. Štefana. Sv. omša bude len o 9:45 hod. 
 Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa budeme tento rok prežívať v piatok 30. decembra. 
 V sobotu 31. decembra sa končí rok 2011. Sv. omša s ďakovnou pobožnosťou bude o 17:00 
hod. O 2330 hod. sa stretneme tu, v kostole, pred Sviatosťou oltárnou, a tak spolu s Ježišom 
prejdeme do nového roka. Na záver adorácie, presne o polnoci, bude požehnanie Sviatosťou 
oltárnou. 
 Na budúcu nedeľu 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to 
prikázaný sviatok. Sv. omše budú o 8:00 a 9:45 hod. 
 Od pondelka 2. januára začneme s posväcovaním našich príbytkov. Budeme to robiť spolu 
s našimi deťmi, ktoré nám budú prednášať vianočné vinše. Kto by ešte chcel nahlásiť koledu, 
nech to urobí ešte tento týždeň. Rozpis ulíc nahlásime na budúcu nedeľu.  
 V piatok 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpust Troch Kráľov. Svätá omša bude 
o 10:30 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Roman Kupčák, farár z Valaskej.  
 V dnešnom vianočnom dvojčísle Katolíckych novín si môžeme nájsť veľa dobrých a zaujímavých 
vianočných článkov a taktiež vianočnú prílohu a kalendár na rok 2012. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí  
upratali a vyzdobovali kostol pred sviatkami. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné, plné pokoja a lásky prežitie vianočných sviatkov  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa. 



Farské oznamy 
Nedeľa Narodenia Pána 

 (25.12.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
UTOROK:     Sviatok    Sv. Jána apoštola a evanjelistu 
STREDA:     Sviatok    Svätých neviniatok 
PIATOK:     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa 
NEDEĽA:     Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 

ÚMYSLY: 
8:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá  

25.12 
 

Nedeľa 10:30 Za  Vieru a Jozefa Kordíkových 
 

26.12 
 

Pondelok 
 

9:45 
 

Aid. 
27.12 Utorok 16:30 Za  Martina Demetera, jeho rodičov a súrodencov 
28.12 Streda 16:30 Poďakovanie za dobrodincov chrámu 
29.12 Štvrtok 16:30 Za  Silvestra Kvačkaja, rodičov a brata Františka 
30.12 Piatok 16:30 Poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc pre pána kaplána 
31.12 Sobota 17:00 Za  Jána Belušku a vnukov: Erika a Miroslava 

9:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

1.1. 
 

Nedeľa 11:00 Aid. 
OZNAMY: 

 Dneska po obede bude o 15:00 hod. jasličková pobožnosť pripravená cez deti a mládež. Srdečne 
všetkých pozývame. Svojou účasťou poďakujeme za ich čas a námahu. 
 Zajtra máme druhý deň vianočných sviatkov, sviatok sv. Štefana. Sv. omša bude len o 9:45 hod. 
 Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa budeme tento rok prežívať v piatok 30. decembra. 
 V sobotu 31. decembra sa končí rok 2011. Sv. omša s ďakovnou pobožnosťou bude o 17:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to prikázaný 
sviatok. Sv. omše budú o 9:30 a 11:00 hod. 
 Od pondelka 2. januára začneme s posväcovaním našich príbytkov. Budeme to robiť spolu 
s našimi deťmi, ktoré nám budú prednášať vianočné vinše. Kto by ešte chcel nahlásiť koledu, 
nech to urobí ešte tento týždeň. Rozpis ulíc nahlásime na budúcu nedeľu. 
 V piatok 6. januára budeme v našej farnosti Predajná prežívať odpust Troch Kráľov. Slávnostná 
sv. omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Roman Kupčák, 
farár z Valaskej. Sv. Omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Všetkých 
srdečne pozývame 
 V dnešnom vianočnom dvojčísle Katolíckych novín si môžeme nájsť veľa dobrých a zaujímavých 
vianočných článkov a taktiež vianočnú prílohu a kalendár na rok 2012. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 5. ruža pani Mikloškovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 
vyzdobovali kostol pred sviatkami. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné, plné pokoja a lásky prežitie vianočných sviatkov  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa. 


