
Farské oznamy 
1. pôstna nedeľa  

(26.02.2012) 
P R E D A J N Á 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 26.02.2012 
700 

 
945 

† rehoľná sestra Xaveria a brat Jozef 
 
Za farníkov  

Pondelok 27.02.2012 1730 O Božie požehnanie a potrebné milostí pre Mareka a Luciu 
Utorok 28.02.2012 1730 † Marta a Jaroslav Kršteník 
Streda 29.02.2012 1730 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 
Štvrtok 01.03.2012 1730 † brata Petra Mistrika 
Piatok 02.03.2012 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 03.03.2012 800 O Božie pož., potrebné milostí a ochranu Panny Márie  
pre dcérku s príležitostí 16. narodenín. 

Nedeľa 04.03.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V sobotu 3. marca o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. 

 Taktiež dneska o 16:30 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred svätou 
omšou a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní 
je príprava na pokánie a sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnym. Záväzný je iba 
jeden deň. Pre nás bude záväzný piatok. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním 
vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom 
prežilo toto pôstne obdobie. 

 V Katolíckych novinách sa kňaz Štefan Herényi zamýšľa nad sviatosťou zmierenia, 
ktorá je darom samého Božieho Syna; a listáreň sa zaoberá otázkou Aký význam má pôst 
a ako prežívať Pôstne obdobie.  

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Mistríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí v piatok upratali náš  kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



  

Farské oznamy 
1. pôstna nedeľa 

(26.02.2012) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 

 
26.2 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána Mikloška, syna Jána a rodičov 
11:00 Za  Vierku Sekáčovú 

28.2 Utorok 16:30 Za  Antona Langu v nedožitých 80. rokov  
29.2 Streda 16:30 Za  Pavla a Antoniu Sojkových 
1.3 Štvrtok 16:30 Za  Ondreja s rodinou 
2.3 Piatok 16:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.3 Sobota 9:00 Aid. 

 

4.3 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Magáňa 20. výr. 

 

OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. V utorok hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 28. februára po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Taktiež dneska o 16:30 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V sobotu 3. marca o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú 
cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred svätou 
omšou a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní 
je príprava na pokánie a sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnym. Záväzný je iba 
jeden deň. Pre nás bude záväzný piatok. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním 
vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom 
prežilo toto pôstne obdobie. 

 V Katolíckych novinách sa kňaz Štefan Herényi zamýšľa nad sviatosťou zmierenia, 
ktorá je darom samého Božieho Syna; a listáreň sa zaoberá otázkou Aký význam má pôst 
a ako prežívať Pôstne obdobie. 

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary  
 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará 7. ruža pani Handlírovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali náš  kostol. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


