
P R E D A J N Á                                     4.12.2022 

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA    Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Diega Cuauhtlatoazina 
SOBOTA    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej 

ÚMYSLY 
Nedeľa 4.12. 930 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 7.12. 630 (rorátna sv. omša) O Božie požehnanie a ochranu pre Renka 
Štvrtok 8.12. 1700 Za † Antona Živického a vnuka Miňa 
Piatok 9.12. 1700 Za † z rodiny Sojakovej a Kohutikovej 
Sobota 10.12. 1700 Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe 
Nedeľa 11.12. 930 Za † Silviu Kováčovú 1. výr. 

OZNAMY 
 Vo štvrtok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. 

Sv. omša bude o 17:00 hod.  
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 10.12. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 2. skupina 

(starší) o 9:00 hod. a 1. skupina (mladší) o 10:45 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Predvianočná sv. zmierenia v našej farnosti bude na budúcu sobotu 17.12. Spovedať 
budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00 do 18:00 hod. Prosíme, aby ste si 
sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali 
v sakristii alebo na farskom úrade do 18.12. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu 
požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 
Do koledníckej akcie chcem opäť zapojiť mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 48 sa venujú knihe ako inšpirácii na plnohodnotné trávenie 
adventného času; približujú, ako vznikajú knihy v najväčšom a najstaršom katolíckom 
vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha; odpovedajú na otázku, prečo je potrebné čítať 
knihy. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 490,- €, z čoho 
v Predajnej 155,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

 

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



J A S E N I E                                           4.12.2022 

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
STREDA    Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Diega Cuauhtlatoazina 
SOBOTA    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej 

ÚMYSLY 
 

4.12. 
 

Nedeľa 8:00 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu 15. výr. a rodinu Rosovú a Kuvikovú 

6.12. Utorok 17:00 Za  manžela Jána, synov, rodičov a svokrovcov 
8.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za farníkov 

 

11.12. 
 

Nedeľa   8:00 Za  rodičov, manžela, syna a vnukov 
11:00 Za  Matúša Hatalu 

OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. 

Sv. omša bude o 6:30 hod. 
 V sobotu 10.12. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 2. skupina 

(starší) o 9:00 hod. a 1. skupina (mladší) o 10:45 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 

Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Predvianočná sv. zmierenia v našej farnosti bude na budúcu sobotu 17.12. Spovedať 
budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00 do 18:00 hod. Prosíme, aby ste si 
sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali 
v sakristii alebo na farskom úrade do 18.12. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu 
požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 
Do koledníckej akcie chcem opäť zapojiť mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 48 sa venujú knihe ako inšpirácii na plnohodnotné trávenie 
adventného času; približujú, ako vznikajú knihy v najväčšom a najstaršom katolíckom 
vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha; odpovedajú na otázku, prečo je potrebné čítať 
knihy. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 490,- €, z čoho v Jasení 
335,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol. 

 

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


