
P R E D A J N Á                                      09.02.2014 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Sv. Školastiky, panny 
UTOROK:    Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY: 
 

Nedeľa  09.02.2014 
700 

 

945 

Za † Annu a Michala Hudakových  
 

Za farníkov 
Pondelok 10.02.2014 1730 Aid. 
Utorok 11.02.2014 1730 Za † brata nedožitých 80. rokov 
Streda 12.02.2014 1730 Aid. 
Štvrtok 13.02.2014 1730 Za Božiu pomoc pre vnučku Barborku 
Piatok 14.02.2014 1730 Za † Martu Stachovú 1. výr. a Dušana Michalčíka 
Sobota 15.02.2014 800 Za † Zoltana 

Nedeľa 16.02.2014 
700 

 

945 

Za † Helenu Stierankovú 1. výr. a Juraja Stieranka 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 

stretnutie. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej. 
 Taktiež zajtra 10. februára po sv. omši, číže okolo 18:30 hod. sa vo farskej klubovni 

uskutočni stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov, tak starých 
ako aj novo zvolených. 

 V utorok 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdsku budeme 
prežívať 22. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše bude udelená 
sviatosť chorých. Preto prosíme, postarajte sa aby na sv. omšu mohli prísť aj tí, ktorí za 
normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav nemôžu chodiť do Božieho 
chrámu. Vzadu kostola bude listina na ktorú prosím, aby sa zapísali tí ktorí pristúpia 
k sviatosti pomazania chorých.   

 Taktiež v utorok po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V piatok 14. februára o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na prvú bolesť Panny Márie, ktorou boli prorocké slová 
Simeona, keď Božia Matka spolu s Jozefom priniesli Ježiša do chrámu, aby ho obetovali 
Bohu; - spomínajú na Jozefa Murgaša, ktorý bol vynikajúcim kňazom, vynálezcom, 
vedcom, umelcom; - pozývajú zapojiť sa do Národného týždňa manželstva 10. až 16. 
februára, téma: Manželstvo je vzácne, je viac ako papier. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol.  
Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           09.02.2014 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Sv. Školastiky, panny 
UTOROK:    Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY: 
 

 

09.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Miroslava Slabeja nedož. 80. rokov, manželku a ich 

rodičov 
11:00 Za  Jána Gaboňa a starých rodičov 

11.2. Utorok 16:30 Poďakovanie za dožitých 70. rokov s prosbou o milosti do ďalších 
rokov  

12.2. Streda 16:30 Za  manžela Jána Mikloško 
13.2. Štvrtok 16:30 Za  syna Ľuboša 
14.2. Piatok 16:30 Za  syna Milana Kvačkaja 
15.2. Sobota 9:00 Za  Jána Cibuľu 30. deň 

   

16.2. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Jana Slemeňa 1. výr a jeho rodičov 

11:00 Za  Annu Baraňčakovú a manžela 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 

stretnutie. 
 Zajtra 10. februára po sv. omši, číže okolo 18:30 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni 

stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov, tak starých ako aj 
novo zvolených. 

 V utorok 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdsku 
budeme prežívať 22. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. omše bude 
udelená sviatosť chorých. Preto prosíme, postarajte sa aby na sv. omšu mohli prísť aj 
tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav nemôžu chodiť do 
Božieho chrámu. Vzadu kostola bude listina na ktorú prosím, aby sa zapísali tí ktorí 
pristúpia k sviatosti pomazania chorých.   

 Taktiež v utorok po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na prvú bolesť Panny Márie, ktorou boli prorocké 
slová Simeona, keď Božia Matka spolu s Jozefom priniesli Ježiša do chrámu, aby ho 
obetovali Bohu; - spomínajú na Jozefa Murgaša, ktorý bol vynikajúcim kňazom, 
vynálezcom, vedcom, umelcom; - pozývajú zapojiť sa do Národného týždňa manželstva 
10. až 16. februára, téma: Manželstvo je vzácne, je viac ako papier. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorý včera upratali kostol.  
 

Všetkým Vám prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


