
P R E D A J N Á                                      18.12.2016 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA          Štedrý deň 
NEDEĽA     Slávnosť   Narodenie Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 18.12. 945 Za farníkov 
Pondelok 19.12. 630 Za † rodinu Cibuľovú a Rusnákovú 
Streda 21.12. 630 Za † rodičov a bratov 
Štvrtok 22.12. 1700 Za † Zuzanu a Ondreja, ich rodičov a súrodencov 
Piatok 23.12. 1700 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 

Sobota 24.12. 730 
2400 

Za syna Michala 30. rokov – pomoc Božiu a ochranu Panny Márie 
Za farníkov 

Nedeľa 25.12. 945 Za † Annu, Vojtech a Jána Beraxových 
Pondelok 26.12. 1030  

OZNAMY 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť – prosíme, aby ste sa pomodlili sami. 
 Vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti a v piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec. 
 Kvôli spovedi v dekanáte sv. omše v Predajnej: zajtra t.j pondelok a stredu budú ráno o 6:30 hod. 
 Posledný deň aktivity pre deti bude v stredu. Deti, ktoré chodili na roráty nech prinesú svoje obrázky na 

budúcu nedeľu na sv. omšu, po ktorej oceníme našich účastníkov. 
 V najbližší utorok 20. decembra od 8:30 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 

V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 V piatok 23. decembra o 11:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce ísť na 
koledu. 

 V sobotu o 9:30 hod. pozývame do kostola miništrantov na stretnutie. 
 V sobotu 24. decembra na Štedrý deň sv. omša bude ráno o 7:30 hod., a v noci o 24:00 hod. bude 

Polnočná sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývame.  
 V nedeľu 25. decembra, v deň Narodenia Pána počas sv. omši o 9:45 bude požehnanie betlehemov aj 

detí pri jasličkách. A popoludní o 16:00 hod. srdečne všetkých pozývame do kostola v Jasení na 
jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravili deti a mládež. 

 V pondelok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 Srdečne pozývame na 10. ročník Púť zaľúbených od 17.-19. februára 2017 v Bazilike Sedembolestnej 

Panny Márie v Šaštíne pod názvom Dozrievať v láske. Plagát je na nástenke. 
 Katolícke noviny v čísle 50 sa venujú slovám prorokov - Božích hovorcov, ktoré dávajú adventu plnší 

zmysel; prinášajú rozhovor s germanistkou, byzantologičkou, cestovateľkou a spisovateľkou Camille 
Labas o kresťanstve v Gruzínsku; približujú neľahkú prácu horských nosičov vo Vysokých Tatrách. 

 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil návratku, prosíme nech tak 
urobí čo najrýchlejšie, aby sme mohli na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. S pastoračnou 
návštevou chceme začať už medzi sviatkami. 

 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 V piatok 23. decembra od 9:00 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. 

 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať už od zajtra po sv. omšiach. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



 

J A S E N I E                                           18.12.2016 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA          Štedrý deň 
NEDEĽA     Slávnosť   Narodenie Pána 

ÚMYSLY 
 

18.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových a ich rodičov 
11:00 Za birmovancov 

20.12. Utorok 16:00 Aid. 
21.12. Streda 6:30 Aid. 
22.12. Štvrtok 16:00 Za  manžela Jána, syna Klementa a vnukov Erika a Miroslava 
23.12. Piatok 16:00 Aid. 
24.12. Sobota 7:30 

24:00 
Aid. 
Aid. 

   

25.12. 
 

Nedeľa   8:30 Aid. 
11:00 Za  Jozefa a Vieru Kordikových 

 26.12. Pondelok 9:00  
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. – prosíme, aby ste sa pomodlili 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. 
 Posledný deň aktivity pre deti bude v stredu, sv. omša bude ráno o 6:30 hod. Deti, ktoré chodili na roráty nech 

prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na sv. omšu o 11:00 hod. po ktorej oceníme našich účastníkov. 
 V najbližší utorok 20. decembra od 8:00 hod. pôjdeme ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali vedieť. 

V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred 
vianočnými sviatkami. 

 V piatok 23. decembra o 11:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce ísť na koledu. 
 V sobotu o 10:30 hod. pozývame do kostola miništrantov na stretnutie. 
 V sobotu 24. decembra, na Štedrý deň sv. omša bude ráno o 7:30 hod., a v noci o 24:00 hod. bude Polnočná sv. 

omša zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývame.  
 V nedeľu 25. decembra, v deň Narodenia Pána počas sv. omši, bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. 

A popoludní o 16:00 hod. srdečne všetkých pozývame do kostola na jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravili deti 
a mládež. 

 V pondelok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok sv. omša bude len jedna o 9:00 hod. 
 Srdečne pozývame na 10. ročník Púť zaľúbených od 17.-19. februára 2017 v Bazilike Sedembolestnej Panny 

Márie v Šaštíne pod názvom Dozrievať v láske. Plagát je na nástenke. 
 Katolícke noviny v čísle 50 sa venujú slovám prorokov - Božích hovorcov, ktoré dávajú adventu plnší zmysel; 

prinášajú rozhovor s germanistkou, byzantologičkou, cestovateľkou a spisovateľkou Camille Labas o kresťanstve 
v Gruzínsku; približujú neľahkú prácu horských nosičov vo Vysokých Tatrách. 

 Pripomíname o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil návratku, prosíme nech tak urobí čo 
najrýchlejšie, aby sme mohli na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. S pastoračnou návštevou chceme začať 
už medzi sviatkami. 

 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  
 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať už od utorka po sv. omšiach. 

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Ján 
Kopko, syn Jána a Zlatici r. Červeňová, bytom Vranov nad Topľou, a Kristína Šarínová, dcéra Milana 
a Lívii r. Foltaynová, bytom Jasenie. 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


