
P R E D A J N Á                                    7.3.2021 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána od Boha, rehoľníka 
UTOROK    Spomienka   Sv. Františky Rímskej, rehoľnícky  
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
Nedeľa 7.3.  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 
Streda 10.3.  Za † rodičov Milana a Blaženu a ich rodičov 
Piatok 12.3.  Za † Jadwigu 2. výr. 

Sobota 13.3.  Za † Jána Králika, Katarínu Šuhajdovú; rodičov Michala a Máriu; 
svokrovcov Emíliu a Štefana 

Nedeľa 14.3.  (úmysel z Jasenia) 
OZNAMY 

 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne. Kto nechce aby 
jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel. 
č. 048/6192133 alebo 0907494857. Úmysly na mesiac marec a apríl zapisujem 
telefonický. 

 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. Kto ich koná pred riadne 

ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, 
čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté 
odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista. 

 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že 
naďalej sú pozastavené slávenia verejných bohoslužieb, v tomto mesiaci marec takisto 
si nebudeme vymieňať ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej modliť tajomstvo, 
ktoré sa modlil doteraz.  

 Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú, ako Ježiš uzdravuje vzťah medzi mužom 
a ženou; približujú aktuálnu situáciu a život kresťanov v Iraku, ktorý v marci navštívi 
pápež František; prinášajú príbehy štyroch svätcov, ktorí zažili ťažkosti rôznych 
epidémií. 

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze povzbudivé slovo: Slovo 
pastiera v Roku a mesiaci sv. Jozefa SLOVO-PASTIERA-8.pdf (burv.sk) 

 Na kostol v Predajnej bohuznáma osoba obetovala 70,- €. 
 Na Charitu bohuznáme osoby obetovali 25,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/03/SLOVO-PASTIERA-8.pdf


 

J A S E N I E                                           7.3.2021 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána od Boha, rehoľníka 
UTOROK    Spomienka   Sv. Františky Rímskej, rehoľnícky  
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
7.3. Nedeľa  Za Ružencové Bratstvo z Jasenia a Predajnej 
9.3. Utorok  Za  manžela Jána a rodičov z oboch strán a Ivana 

11.3. Štvrtok  Za  Jána a Amáliu Mamojkových a syna Jozefa 
14.3. Nedeľa  Za  Margitu Kučerovú 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne. Kto nechce aby 

jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: 
tel. č. 048/6192133 alebo 0907494857. Úmysly na mesiac marec a apríl zapisujem 
telefonický. 

 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. Kto ich koná pred 

riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu 
získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána 
Ježiša Krista. 

 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že 
naďalej sú pozastavené slávenia verejných bohoslužieb, v tomto mesiaci marec takisto 
si nebudeme vymieňať ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej modliť tajomstvo, 
ktoré sa modlil doteraz.  

 Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú, ako Ježiš uzdravuje vzťah medzi mužom 
a ženou; približujú aktuálnu situáciu a život kresťanov v Iraku, ktorý v marci 
navštívi pápež František; prinášajú príbehy štyroch svätcov, ktorí zažili ťažkosti 
rôznych epidémií. 

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze povzbudivé slovo: 
Slovo pastiera v Roku a mesiaci sv. Jozefa SLOVO-PASTIERA-8.pdf (burv.sk) 

 Na kostol v Jasení bohuznáme rodiny obetovali 10,- 20,- 50,- a 100,- €.  
 Na Charitu bohuznáme osoby obetovali 200,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/03/SLOVO-PASTIERA-8.pdf

