
P R E D A J N Á                                       02.03.2014 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:   Popolcová streda - začiatok Veľkého pôstu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 02.03.2014 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 03.03.2014 1730 Na úmysel 

Utorok 04.03.2014 1730 
Za † švagra Emila, jeho rodičov Annu a Ľudovíta, a rehoľnú 
sestru Ľudmilu 

Streda 05.03.2014 1800 
O Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre dcéru k 18. 
narodeninám 

Štvrtok 06.03.2014 1730 Aid. 
Piatok 07.03.2014 1730 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.03.2014 800 Za † Máriu a Teodora a ich rodičov 

Nedeľa 09.03.2014 
700 

 

945 

Za † Matildu a Emila Turčanových a ich rodičov 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 5. marca začíname obdobie Veľkého pôstu. Veľkým pôstom sa pripravujeme na Veľkú noc 

– najväčší sviatok kresťanstva. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia duchovného života, 
vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa máme usilovať zmeniť svoje 
zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú 
stredu je prísny pôst! Počas omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. Sv. 
omša bude o 18:00 hod. 

 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. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú cestu budeme modliť o 15:00 
hod. na našej Kalvárii. 

 Počas Veľkého pôstu sa Sedembolestný ruženec budeme modliť v utorky pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým 

pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 Taktiež v piatok 7. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 

a mládež. 
 Na budúci pondelok, t.j. 10. marca budeme v našej farnosti, v kostole v Jasení prežívať kňazskú 

rekolekciu. Hostiť budeme kňazov z hronského a breznaského dekanátu, a takže - ak to dovolí 
zdravotný stav - aj nášho otca biskupa Vladimíra Filo. Sv. omša bude o 10:00 hod. Na túto sv. omšu 
srdečne pozývame všetkých farníkov.  

 Katolícke noviny prinášajú anketu s kandidátmi na post prezidenta SR; - pripomínajú si prvé výročie 
skončenia pontifikátu Benedikta XVI.; - zameriavajú sa na typy duchovnej vyprahnutosti; - a Listáreň 
odpovedá na otázky, či má dieťa slobodnej matky na Slovensku šancu získať sviatosť krstu; či môže 
kňaz odmietnuť pokrstiť dieťa ženy, ktorá nie je vydatá. 

 V sakristii si môžete zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali náš 

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



  

J A S E N I E                                            02.03.2014 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:   Popolcová streda - začiatok Veľkého pôstu 
ÚMYSLY: 

 

2.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Pavla Magaňa 
4.3. Utorok 16:30 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
5.3. Streda 16:30 Za pomoc Božiu rodine 
6.3. Štvrtok 16:30 Za  syna Klementa 30. dni po smrti 
7.3. Piatok 16:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
8.3. Sobota 9:00 Aid. 

   

9.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa Šuhajdu 1. výr. a manželku Alicu 

11:00 Za  Sidoniu a Ondreja Demeterových a ich rodičov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej 

Sviatosti. 
 V stredu 5. marca začíname obdobie Veľkého pôstu. Veľkým pôstom sa pripravujeme na 

Veľkú noc – najväčší sviatok kresťanstva. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia 
duchovného života, vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa 
máme usilovať zmeniť svoje zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli 
polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas omše bude obrad 
posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. Sv. omša bude o 16:30 hod. 

 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. Prosíme rodičov 
a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú 
cestu budeme modliť o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 

 Počas Veľkého pôstu sa Sedembolestný ruženec budeme modliť vo štvrtok pol hodiny 
pred sv. omšou. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 Na budúci pondelok, t.j. 10. marca budeme v našej farnosti, v kostole v Jasení prežívať 
kňazskú rekolekciu. Hostiť budeme kňazov z hronského a breznaského dekanátu, a takže - 
ak to dovolí zdravotný stav - aj nášho otca biskupa Vladimíra Filo. Sv. omša bude o 10:00 
hod. Na túto sv. omšu srdečne pozývame všetkých farníkov.  

 Katolícke noviny prinášajú anketu s kandidátmi na post prezidenta SR; - pripomínajú si 
prvé výročie skončenia pontifikátu Benedikta XVI.; - zameriavajú sa na typy duchovnej 
vyprahnutosti; - a Listáreň odpovedá na otázky, či má dieťa slobodnej matky na Slovensku 
šancu získať sviatosť krstu; či môže kňaz odmietnuť pokrstiť dieťa ženy, ktorá nie je 
vydatá. 

 V sakristii si môžete zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali náš kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


