
P R E D A J N Á                                      25.02.2018 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 

ÚMYSLY 

Nedeľa 25.2. 9
45 

Za farníkov 

Pondelok 26.2. 17
00

 Za pomoc Božiu 

Streda 28.2. 17
00

 Poďakovanie za dožitých 90. rokov a prosba o Božie milosti pre mamu Elenu 

Štvrtok 1.3. 17
00

 Za † Máriu Šulkovú 

Piatok 2.3. 17
00 

Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 3.3. 17
00 

Za farníkov 

Nedeľa 4.3. 9
45 

Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty a o 16:30 

hod. bude spoločenstvo rodín. 

 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu 28. februára pol hodiny pred sv. omšou, čiže o 16:30 pozývame farníkov na 

Krížovú cestu za uzdravenie rodín. 

 V piatok 2. marca o 16:30 hod. bude Krížová cesta pre mladých, ktorú budú 

sprevádzať kandidáti na birmovanie a následne bude sv. omša pre birmovancov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 2. marca od 8:00 hod. Po sv. omši bude 

vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 3. marca máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. a 

následne bude sv. omša.  

 Taktiež v soboru 3. marca pozývame všetkých mladých našej farnosti, zvlášť 

birmovancov do farnosti Nemecká, na dekanátne stretnutie mladých. Program začína 

sv. omšou o 10:00 hod. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 8 pozývajú na návštevu Svätých schodov v Malackách; 

vysvetľujú, prečo je dôležité, aby sme sa nestali iba konzumenti sviatostí; rozprávajú 

sa so slovenským saleziánom Vladimírom Feketem, ktorý sa stal prvým biskupom 

v Azerbajdžane. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 220,- €, z čoho v Predajnej 77,- 

€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali náš kostol.  
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.



 

J A S E N I E                                          25.02.2018 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 

ÚMYSLY 
 

25.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Emila Šarinu 9. výr. a rodičov Máriu a Emila 

11:00 Za  Amáliu Mamojkovú 13. výr. a manžela Jána 

27.2. Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Blaženu Budová 

28.2. Streda 16:00 Za  Jozefa a Kláriku Košikových, ich rodičov a dcéru Martušku 
1.3. Štvrtok 16:00 Za  manžela Dušana 2. výr. a rodičov Oľgu a Jozefa 

2.3. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

3.3. Sobota 16:00 Za  Máriu Siladyovú 30. deň 
 

4.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Antona Živčáka 1. výr. a rodinu Jána Šagáta 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty a o 16:30 hod. 

bude spoločenstvo rodín. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  

 V utorok 27. februára o 16:45 hod. pozývame miništrantov z Jasenia do farskej klubovne 

na stretnutie. 

 V stredu 28. februára pol hodiny pred sv. omšou, čiže o 15:30 pozývame farníkov na 

Krížovú cestu za uzdravenie rodín. 

 V piatok 2. marca o 15:30 hod. bude Krížová cesta, ktorú budú sprevádzať kandidáti na 

birmovanie a následne bude sv. omša pre birmovancov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdeme v piatok 2. marca od 8:00 hod. Po sv. omši bude 

vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 3. marca máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. a 

následne bude sv. omša.  

 Taktiež v soboru 3. marca pozývame všetkých mladých našej farnosti, zvlášť birmovancov 

do farnosti Nemecká, na dekanátne stretnutie mladých. Program začína sv. omšou o 10:00 

hod. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 8 pozývajú na návštevu Svätých schodov v Malackách; vysvetľujú, 

prečo je dôležité, aby sme sa nestali iba konzumenti sviatostí; rozprávajú sa so slovenským 

saleziánom Vladimírom Feketem, ktorý sa stal prvým biskupom v Azerbajdžane. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 220,- €, z čoho v Jasení 143,- €. Pán 

Boh zaplať za Vaše milodary. 

 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa 


