
P R E D A J N Á                                      10.02.2013 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
 

Nedeľa  10.02.2013 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

Pondelok 11. 02.2013 1730 Aid. 
Utorok 12. 02.2013 1730 Aid. 
Streda 13. 02.2013 1730 Za † Vladimíra 30. deň 
Štvrtok 14. 02.2013 1730 Za † Viliama 30. deň 
Piatok 15. 02.2013 1730 Za † Júliusa v nedožitých 100 rokov 
Sobota 16. 02.2013 800 Aid. 

Nedeľa 17.02.2013 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra, 11. februára budeme prežívať 21. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri tejto príležitosti bude udelená 
sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. omše a ktorí v tento deň pristúpia k sv. Prijímaniu. 
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. Hodinu pred sv. omšou bude 
Večeradlo.  

 Vo štvrtok po omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  
 V stredu 13. februára začíname obdobie Veľkého pôstu. Porozmýšľajme, čo by sme mohli počas 
tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, v čom sa polepšiť, aby sme sa lepšie 
pripravili na prežitie Veľkej noci. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst!!! Počas omše 
bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia.  

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. 
omšou. Piatkové Krížové cesty budú viesť deti a mládež. V nedele sa Krížovú cestu budeme modliť 
v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod.  

 Cez obdobie Veľkého pôstu v stredy nebudú modlitebné stretnutia.  
 Na budúcu nedeľu 17. februára bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej.) 

 Na budúci utorok 19. februára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V sobotu 16. februára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Vo farnosti Nemecká v dňoch od 16.–24.2.2013 budú prebiehať misie, ktoré budú viesť pátri 
redemptoristi. Kto by mal záujem o účasť, program bude na nástenke. 

 V Katolíckych novinách, rubrika Rok viery prináša zamyslenie nad tým, či a ako sviatky narodenia 
Božieho Syna ovplyvnili náš bežný život; a listáreň odpovedá na otázku, či možno po homílii tlieskať 
a či je prípustné hrať scénky vo svätyni kostola, alebo usporadúvať koncertné vystúpenia vnútri 
kostola. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vyzbieralo sa 168 €, 15 centov. 
Z čoho v Predajnej 66 €, 10. Pán Boh zaplať za milodary.  

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Foldaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera upratali 
kostol.  

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



 

J A S E N I E                                           10.02.2013 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
 

 

10.2. 
 

Nedeľa 8:30 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre 70-ročnú jubilantku 
11:00 Za  rodičov Jána, Máriu Hôrčikových a zaťa Jána 

11.2. Pondelok 16:30 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Máriu 
12.2. Utorok 16:30 Za  Jána Miklošku  
13.2. Streda 16:30 Aid. 
14.2. Štvrtok 16:30 Aid. 
15.2. Piatok 16:30 Za  Jozefa, Annu a Daniela Kleskeňových 
16.2. Sobota 9:00 Aid. 

   

17.2. 

 

Nedeľa 8:30 Aid. 
11:00 Za  Emila Babku, manželku Magdalénu, syna a zaťa 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.. 
 Zajtra, 11. februára budeme prežívať 21. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Pri tejto príležitosti bude udelená 
sviatosť chorých pre všetkých, ktorí sa zúčastnia sv. omše a ktorí v tento deň pristúpia k sv. Prijímaniu. 
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. V utorok hodinu pred sv. 
omšou bude Večeradlo a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti.  

 V stredu 13. februára začíname obdobie Veľkého pôstu. Porozmýšľajme, čo by sme mohli počas 
tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, v čom sa polepšiť, aby sme sa lepšie 
pripravili na prežitie Veľkej noci. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst!!! Počas omše 
bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia.  

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. 
omšou. Piatkové Krížové cesty budú viesť deti a mládež. V nedele sa Krížovú cestu budeme modliť 
v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod.  

 Cez obdobie Veľkého pôstu v stredy nebudú modlitebné stretnutia.  
 Na budúcu nedeľu 17. februára bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej.) 

 Na budúci utorok 19. februára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V sobotu 16. februára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Vo farnosti Nemecká v dňoch od 16.–24. 2. 2013 budú prebiehať misie, ktoré budú viesť pátri 
redemptoristi. Kto by mal záujem o účasť program bude na nástenke. 

 V Katolíckych novinách, rubrika Rok viery prináša zamyslenie nad tým, či a ako sviatky narodenia 
Božieho Syna ovplyvnili náš bežný život; a listáreň odpovedá na otázku, či možno po homílii tlieskať 
a či je prípustné hrať scénky vo svätyni kostola, alebo usporadúvať koncertné vystúpenia vnútri 
kostola. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vyzbieralo sa 168 €, 15 centov. 
Z čoho v Jasení 102 €, 5 centov. Pán Boh zaplať za milodary.  

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera upratali kostol.  
 

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


