
P R E D A J N Á                                       22.03.2015 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Slávnosť    Zvestovanie Pána 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 22.04. 945 Za farníkov  
Pondelok 23.03. 1730 Za † Viktóriu a jej rodičov 
    
Streda 25.03. 1730 Na úmysel 
    
Piatok 27.03. 800 Za † Zuzanu Potančokovú 20. výr. 
Sobota 28.03. 800 Za farníkov 
Nedeľa 29.03. 1030 Za † rodičov a bratov Cyrila a Antona 

OZNAMY: 
 Pobožnosť Krížovej cesty dnes nebude. 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej a 

v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás 
aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. 
V piatok a sobotu sv. omše budú ráno o 8:00 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene tým, 
čo majú zapísané sv. omše. 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. 
Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má 
podstúpiť. 

 Zajtra pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlíme krížovú cestu. A Večeradlo s Pannou 
Máriou bude v stredu hodinu pred sv. omšou. 

 V piatok krížová cesta pre deti a mládež bude o 17:00 hod. Prosím aby ste sa ju pomodlili 
sami. Po Krížovej ceste bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 

 Vo Veľkom týždni v pondelok 30. marca od 9:00 hod. navštívim chorých v Predajnej. Kto by 
vedel o niekom kto je chorý a ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku 
neprijímal prosím, aby v sakristii nahlásil jeho adresu. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 10:30 hod. a začneme ju sláviť nie 
v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde 
budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale počkajte pri 
kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 V noci z 28. na 29. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny 
na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 

 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier dominikánok 
blahoslavenej Imeldy, ktorá patrí do Rehole kazateľov; odpovedajú na otázku, či a kedy môže 
byť „cudzí“ hriech - hriech druhého človeka - mojím osobným hriechom; pripomínajú si 
kresťanov, ktorí zomierajú za vieru v súčasnom svete. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 389,- € z toho v Predajnej 175,- € a 10 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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



 

J A S E N I E                                            22.03.2015 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Slávnosť    Zvestovanie Pána 
ÚMYSLY: 

 

22.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Šarinu, jeho rodičov a sestru 
11:00 Za  Vladimíra Vrbiara nedož. 50. rokov 

24.3. Utorok 8:00 Za  rodičov Mikuláša a Rozáliu 
25.3. Streda 16:00 Za  Annu Demeterovú 
26.3. Štvrtok 8:00 Za  Jozefa Kubové a rodičov a Jána Marčoka 

    
    
      

29.3. 

 

Nedeľa 9:00 Za  Milana Búdu a rodičov 
  

OZNAMY: 
 Pobožnosť Krížovej cesty dnes nebude. 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej a 

v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás 
aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. Teda 
v utorok a štvrtok sv. omše budú ráno o 8:00 hod. Dodatočná sv. omša bude v stredu 
o 16:00 hod., hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Nebude sv. omši v piatok, ale bude 
Krížová cesta pre deti a mládež o 16:00 hod. Prosím aby ste sa ju pomodlili sami. Prosíme, 
aby ste dali vedieť o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše. 

 Taktiež v piatok od 9:00 hod. navštívim chorých v Jasení. Kto by vedel o niekom kto je chorý 
a ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosím, aby 
v sakristii nahlásil jeho adresu. 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. 
Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má 
podstúpiť. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude len jedna o 9:00 hod. a začneme ju 
sláviť nie v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do 
kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale 
počkajte pri kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 V noci z 28. na 29. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny 
na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 

 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier dominikánok 
blahoslavenej Imeldy, ktorá patrí do Rehole kazateľov; odpovedajú na otázku, či a kedy môže 
byť „cudzí“ hriech - hriech druhého človeka - mojím osobným hriechom; pripomínajú si 
kresťanov, ktorí zomierajú za vieru v súčasnom svete. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 389,- € z toho v Jasení 213,- € a 90 centov. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


