
Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(11.03.2012) 
P R E D A J N Á 

 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 11.03.2012
700 

 
945 

Za pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
 
Za farníkov 

Pondelok 12.03.2012 1730 † brat (1. výr) 
Utorok 13.03.2012 1730 † Pavel Hamara a rodičia 
Streda 14.03.2012 1730 † Jozef Lány a rodičia  
Štvrtok 15.03.2012 1730 Aid. 
Piatok 16.03.2012 1730 † Jozef a Viktória a ich rodičia 
Sobota 17.03.2012 800 † Marcela Kleskeňová 

Nedeľa 18.03.2012
700 

 
945 

† syn Dušan a rodičia 
 
Za farníkov 

 

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

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme 
krížovú cestu. V tomto týždni krížová cesta pre deti bude v stredu. 

 V piatok 16. marca o 17:00 hod. v Predajnej bude pre birmovancov 
krížová cesta a po nej sv. omša. A v sobotu 17. marca budú birmovanecké 
stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. skupina 
z Jasenia. Účasť birmovancov na krížovej ceste, sv. omši a stretnutiach je 
povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 V Katolíckych novinách v rubrike duchovná obnova sa môžeme dočítať, že 
deliť sa o dobrá sveta už nie je len vecou veľkorysosti či charity úzkej skupiny 
ľudí, ale otázkou prežitia civilizácie; a listáreň odpovedá na otázku či daňové 
podvody a úniky sú hriechom alebo „šikovnosťou“. 

 Na budúci týždeň bude Farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Rybárovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa.



Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(11.03.2012) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 
 

11.3. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu, Tomáša Gibalových a syna Jána 
11:00 Za  rodičov Sidóniu a Ondreja Demeterových 

13.3. Utorok 16:30 O Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre brata Jána 
14.3. Streda 16:30 Za  manžela Milana Budu (1. výr.) a rodičov Annu a Jána 
15.3. Štvrtok 16:30 Za  Štefana a Martu Sekačových a starých rodičov 
16.3. Piatok 16:30 Za  Jozefa Korysta nedož. 55. rokov, Danielu a Eugena 
17.3. Sobota 9:00 Za  Augutína a Helenu Prašovských 

 

18.3. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Jána Oravec a rodičov Gizelu a Mateja 
11:00 Za  Jozefa Kvačkaja 

 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude na Kalvárii o 15:00 hod. V utorok hodinu 
pred sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme 
krížovú cestu. V piatok krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V piatok 16. marca o 17:00 hod. v Predajnej bude pre birmovancov 
krížová cesta a po nej sv. omša. A v sobotu 17. marca budú birmovanecké 
stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. skupina 
z Jasenia. Účasť birmovancov na krížovej ceste, sv. omši a stretnutiach je 
povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 V Katolíckych novinách v rubrike duchovná obnova sa môžeme dočítať, že 
deliť sa o dobrá sveta už nie je len vecou veľkorysosti či charity úzkej skupiny 
ľudí, ale otázkou prežitia civilizácie; a listáreň odpovedá na otázku či daňové 
podvody a úniky sú hriechom alebo „šikovnosťou“. 

 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.   
 

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


