
P R E D A J N Á                                      08.12.2019 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
Biblická nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Slávnosť   Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
ŠTVRTOK   Spomienka  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
PIATOK   Spomienka  Sv. Lucie, panny a mučenice 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 8.12. 945 Za zdravie a pomoc Božiu pre Martina a Michaelu 
Pondelok 9.12. 1700 Za † Jána Švantnera 5. výr. 
Streda 11.12. 630 (rorátna sv. omša) Na úmysel 
Piatok 13.12. 1700 Za † manžela Vladimíra 25. výr. 
Sobota 14.12. 1700 Za † Tomáša Bučko a rodičov 
Nedeľa 15.12. 945 Za † Paľka 

OZNAMY 
 Zajtra tj. pondelok 9.12. je prenesená slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 

prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 17:00 hod.  
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 15.12. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali 

v sakristii alebo na faru do 20.12. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu požehnania od 
Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto 
prosím, aby tí čo si vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský 
úrad. Prosím aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše 
obetavé srdce.  

 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. 

 Katolícke noviny v čísle 49 vysvetľujú, prečo svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších 
svätcov; predstavujú farnosť Všetkých svätých v Humennom; pripomínajú historický 
moment – 50. výročie slávenia svätej omše v reči ľudu. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 350,- €, z čoho 
v Predajnej 114,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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



J A S E N I E                                           08.12.2019 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
Biblická nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Slávnosť   Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
ŠTVRTOK   Spomienka  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
PIATOK   Spomienka  Sv. Lucie, panny a mučenice 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

8.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Mellenových, Kučerových a vnukov Milana a Jána 
11:00 Za  Pavla Štrbu 

9.12. Pondelok 16:00 Za pomoc Božiu v rodine 
10.12. Utorok 16:00 Za  manžela Jána a jeho rodičov 
12.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za  rodinu Šuhajdovú a Novakovú 

 

15.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Emila Kordíka a syna Milana 
11:00 Za  Emila Demetera 

OZNAMY 

 Zajtra tj. pondelok 9.12. je prenesená slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 
prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 16:00 hod. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Na budúcu nedeľu 15.12. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali 

v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu 
požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto 
prosím, aby tí čo si vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský 
úrad. Prosím aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše 
obetavé srdce.  

 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. 

 Katolícke noviny v čísle 49 vysvetľujú, prečo svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších 
svätcov; predstavujú farnosť Všetkých svätých v Humennom; pripomínajú historický 
moment – 50. výročie slávenia svätej omše v reči ľudu. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 350,- €, z čoho v Jasení 
236,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

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


