
P R E D A J N Á                                     13.12.2020 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 

Nedeľa 13.12. 9
45 

Za † Vladimíra Čunderlíka a rodičov z oboch strán 

Streda 16.12. 6
30

 (rorátna sv. omša) Za † Tilly a nenarodené deti  

Piatok 18.12. 17
00 

Za † Annu Mihaliskovú 5. výr., Júliusa Mihaliska, dcéru Boženu a syna Igora 

Sobota 19.12. 17
00

 Za farníkov 

Nedeľa 20.12. 9
45

 Za † rodičov Emíliu a Štefana Cabanových 

OZNAMY 

 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 

všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

 V stredu 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 

 V piatok 18.12. od 10:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Predajnej. V sakristii je listina na 

ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred 

vianočnými sviatkami. 

 Z dôvodu trvania zákazu zhromažďovania nebude možné uskutočniť v našej farnosti 

hromadnú predvianočnú sv. zmierenia. Preto prosím, aby ste sa spovedali priebežne pred sv. 

omšami. V piatok a sobotu hodinu pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna. Prosím, aby 

ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia 

ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 9.12. vydaným apoštolským listom Patris 

corde (S otcovským srdcom). Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá od 9.12.2020 do 8.12.2021. 

Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej 

penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych 

odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 

úmysel Svätého Otca). Dekrét zároveň odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a 

modlitby k úcte svätého Jozefa. 

 Prosím o odovzdanie návratiek do piatka 18.12. aby som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť 

poriadok posvätenia príbytkov vo vianočnom období. S návštevou chcem začať už medzi 

sviatkami (od 27.12). Z dôvodu zákazu zhromažďovania príbytky posväcovať budem sám, bez 

deti. 

 Katolícke noviny v čísle 50 sa venujú slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie; pozývajú 

zapojiť sa do pomoci pri obnove nitrianskej kalvárie; rozprávajú sa s jasovským opátom 

Ambrózom M. Štrbákom, OPraem o významnom 900-ročnom jubileu premonštrátov. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

a vyzdobili kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa.



 

J A S E N I E                                          13.12.2020 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

13.12. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána Kučeru 1. výr. a manželku Margitu 

11:00 Za  syna Juraja 11. výr. 
15.12. Utorok 16:00 Za  rodinu Mamojkovú, Jána, Amáliu a Jozefa 
17.12. Štvrtok 17:00 Za  Miloša Mikloško 1. výr. a rodičov 

 

20.12. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Margitu Dutkovú a manžela Mariana 

11:00 Za  Jána Slameň a jeho rodičov 

OZNAMY 

 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. 

 V stredu 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V piatok 18.12. od 8:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Jasení. V sakristii je listina na ktorú 

môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred vianočnými 
sviatkami. 

 Z dôvodu trvania zákazu zhromažďovania nebude možné uskutočniť v našej farnosti hromadnú 
predvianočnú sv. zmierenia. Preto prosím, aby ste sa spovedali priebežne pred sv. omšami. Vo 
štvrtok sv. omša bude o 17:00 hod. a hodinu pred omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna. Prosím, 
aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha 
Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak 9.12. vydaným apoštolským listom Patris corde (S 
otcovským srdcom). Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá od 9.12.2020 do 8.12.2021. 
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej 
penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych 
odpustkov“ pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel 
Svätého Otca). Dekrét zároveň odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti a modlitby 
k úcte svätého Jozefa. 

 Prosím o odovzdanie návratiek do piatka 18.12. aby som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť 
poriadok posvätenia príbytkov vo vianočnom období. S návštevou chcem začať už medzi sviatkami 
(od 27.12). Z dôvodu zákazu zhromažďovania príbytky posväcovať budem sám, bez deti. 

 Blížia sa Vianoce, čas lásky, pokoja a spolupatričnosti. Práve preto by sme mali v tento čas myslieť 
aj na našich spoluobčanov v hmotnej núdzi. Aj tento rok chceme s Vašou pomocou uskutočniť 
charitatívnu akciu „Jasenčania Jasenčanom“, ktorá je pod záštitou obecného úradu. Pod chórom je 
pripravený stromček s číslami a popisom rodín. Pripravené balíčky prosím označiť číslom a doniesť 
do kostola k stromčeku do nedele 20.12. vrátane. Za Vašu pomoc a spolupatričnosť Vám 
Ďakujeme.  

 Katolícke noviny v čísle 50 sa venujú slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie; pozývajú 
zapojiť sa do pomoci pri obnove nitrianskej kalvárie; rozprávajú sa s jasovským opátom 
Ambrózom M. Štrbákom, OPraem o významnom 900-ročnom jubileu premonštrátov. 

 Na kostol obetovali bohuznámi 30,- €. a 100,- €. Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

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


