
P R E D A J N Á                                       19.12.2021 

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK          Štedrý deň 
SOBOTA    Slávnosť    Narodenie Pána 
NEDEĽA    Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 19.12. 945 Za † Elenu a Emila Rotterových a ich rodičov 
Streda 22.12. 1700 Za † manžela Jána nedož. 80. rokov a vnuka Jána 
Piatok 24.12. 800 O Božie požehnanie pre Miška 35. rokov a nevestu Lucku 

Sobota 25.12. 000 
1030 

Za farníkov 
Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja a ich rodičov 

Nedeľa 26.12. 930 Za † Vojtecha, Annu a Jána Beraxových a ich rodičov 
OZNAMY 

 V stredu hodinu pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna počas ktorej bude 
možnosť sa vyspovedať. 

 V piatok 24.12. máme Štedrý deň. Sv. omša bude ráno o 8:00 hod.  
 V sobotu 25.12. v deň Narodenia Pána sv. omša bude v noci o 0:00 hod., bude to 

Polnočná sv. omša a cez deň sv. omša bude o 10:30 hod., počas sv. omši bude 
požehnanie betlehemov aj deti pri jasličkách. 

 V nedeľu 26.12. na sviatok Svätej rodiny sv. omša bude o 9:30 hod., a po homílii bude 
požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia keď 
prídu sedeli vedľa seba. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať z farského úradu od utorka 21.12. alebo 
z kostola v stredu a piatok po omši. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na farskom úrade do stredy 22.12. Koledu môžete nahlásiť 
aj telefonicky. S návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.12.2021 

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK          Štedrý deň 
SOBOTA    Slávnosť    Narodenie Pána 
NEDEĽA    Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
 

19.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Evu Bučkovú 
11:00 Za  Jozefa, rodičov, súrodencov a zaťov 

21.12. Utorok 16:00 Za  Štefana a Annu, a rodičov 
23.12. Štvrtok 16:00 Za  rodičov Júliu a Jána, a ich deti 
24.12. Piatok 22:30 Poďakovanie za 25. rokov spoločného života, s prosbou 

o požehnanie do ďalších rokov 
25.12. Sobota 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov 

 

26.12. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Štefana a rodinu 
11:00 Za  Ľubku a rodičov  

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V utorok počas Večeradla a vo štvrtok hodinu pred omšou bude možnosť sa 

vyspovedať. Prosím, aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 
 V piatok 24.12. máme Štedrý deň. Sv. omša bude v noci o 22:30 hod. bude to Polnočná 

sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána. 
 V sobotu 25.12. v deň Narodenia Pána sv. omša bude len o 9:00 hod., počas sv. omši 

bude požehnanie betlehemov aj deti pri jasličkách. 
 V nedeľu 26.12. na sviatok Svätej rodiny sv. omše budú o 8:00 a o 11:00 h. a po homílii 

bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia keď 
prídu sedeli vedľa seba. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať z kostola v utorok a štvrtok po omši alebo 
z farského úradu. 

 V utorok 21.12. končíme charitatívnu akciu „Jasenčania Jasenčanom“. Prosíme, aby tí 
čo si vzali kartičky, priniesli svoj dar do kostola k stromčeku. Ku darom priložte aj 
kartičku s číslom. Za Vašu pomoc a spolupatričnosť Vám Ďakujeme. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na farskom úrade do utorka 21.12. Koledu môžete nahlásiť 
aj telefonicky. S návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Na kostol dve bohuznáme osoby obetovali po 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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


