
 
Farské oznamy 

2. adventná nedeľa 
(05.12.2010) 

P R E D A J N Á 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
  PONDELOK:     Spomienka:    Sv. Mikuláša, biskupa 
UTOROK:       Spomienka:    Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA:        Slávnosť:   NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 05.11.2010 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 06.12.2010 1800 † Petra Mistríka (24 výr.) 
Utorok 07.12.2010 630 † Františka  
Streda 08.12.2010 1800 Za farníkov 
Štvrtok 09.12.2010 630 Za pomoc Božiu pre sestru pri príležitosti 70. narodenín  
Piatok 10.12.2010 1800 † Juraja Barbierika (1 výr.) 
Sobota 11.12.2010 800 aid  

Nedeľa 12.12.2010 
700 

 
945 

† rodičov: Silviu a Milana   
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 115 € 57 centov. Z čoho v Predajnej: 44 €, 14 
centov a v Jasení 71 € 43 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 V Katolíckych novinách nás pozývajú k tomu, aby sme pridali k tým, ktorí rúcajú bariéry medzi svetom 
zdravých  a ľuďmi so zdravotným postihnutím.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 V stredu budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť účasti na sv. omši.  
 Na budúci týždeň  sa na fare uskutoční stretnutie Spoločenstva rodín o hod 16:00. 
 Vzadu v kostole sú návratky na koledu, ktoré si môžete vziať. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii 
do budúcej nedele. V tomto roku chceme zapojiť do koledníckej akcie aj deti, preto bude tohto ročná 
koleda vyzerať trochu inak ako po minulé roky. Deti pri každom dome zaspievajú koledu a prednesú 
niekoľko vianočných vinšov. Kňaz medzi časom posvätí domácnosť. Želáme si, aby kňaz v krátkom čase 
navštívil čo najviac domácností, takže sa v žiadnej domácnosti sa nebude zdržiavať, ale po modlitbe 
požehnania pôjde spolu s deťmi ďalej. Pozývame Všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy 
nesvätia, aby tak tento rok urobili. Pozývame preto štvrtákov a starších, ktorí majú záujem koledovať, aby 
po sv. Omši počkali na kňaza pri východe z kostola.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá časť ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.       Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 
Farské oznamy 

2. adventná nedeľa 
(05.12.2010) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  PONDELOK:              Spomienka:    Sv. Mikuláša, biskupa 
UTOROK:               Spomienka:    Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA:                     Slávnosť:   NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 05.11.2010 
630 

 
1100 

Za Ružencové Bratstvo  
 
†Emila Filipku 

Utorok 07.12.2010 630 † rodičov Jána a Janu Uchlerových  
Streda 08.12.2010 1800 † Jána, Katarínu Šagátových a ich deti 
Štvrtok 09.12.2010 1630 † Jozefa Sekáča a syna Jozefa 
Piatok 10.12.2010 630 † Miroslava Švába  
Sobota 11.12.2010 900 † Pavla Štrbu (3 výr.) a jeho rodičov 

Nedeľa 12.12.2010 
630 

 
1100 

† Miroslava Slabeja ( 1výr.)   
  
† brata Miroslava Kňazovického (1. výr.) 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 115 € 57 centov. Z čoho v Jasení 71 € 43 centov   
a v Predajnej: 44 €, 14 centov . Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 V Katolíckych novinách nás pozývajú k tomu, aby sme pridali k tým, ktorí rúcajú bariéry medzi svetom 
zdravých  a ľuďmi so zdravotným postihnutím.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 V stredu budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť účasti na sv. omši. Sv. Omša bude v tento deň o hodinu a pol  
neskôr, ako obyčajne, čiže o 18 hod. Z tohto dôvodu budú v tomto týždni roráty vo v utorok a piatok. 
Večeradlo je presunuté na stredu – hodinu pred sv. Omšou.   
 Na budúci týždeň  sa na fare uskutoční stretnutie Spoločenstva rodín o hod 16:00. 
 Vzadu v kostole sú návratky na koledu, ktoré si môžete vziať. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii 
do budúcej nedele. V tomto roku chceme zapojiť do koledníckej akcie aj deti, preto bude tohto ročná 
koleda vyzerať trochu inak ako po minulé roky. Deti pri každom dome zaspievajú koledu a prednesú 
niekoľko vianočných vinšov. Kňaz medzi časom posvätí domácnosť. Želáme si, aby kňaz v krátkom čase 
navštívil čo najviac domácností, takže sa v žiadnej domácnosti sa nebude zdržiavať, ale po modlitbe 
požehnania pôjde spolu s deťmi ďalej. Pozývame Všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy 
nesvätia, aby tak tento rok urobili. (na druhej Omši čítať) = Prosíme preto štvrtákov a starších, ktorí majú 
záujem koledovať, aby po sv. Omši zostali v kostole.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža p. Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  
 O chvíľu bude vyložená Sviatosť Oltárna, aby sme sa spoločne pomodlili v rámci Ružencového Bratstva. 
V tejto modlitbe sa budeme modliť aj za novozvolenú pokladníčku a jej dve pomocnice. Voliť budeme 
hneď  po výmene svojej ružencovej kartičky, na bočnom oltári. Každý krúžkuje len jednu osobu z troch 
osôb uvedených na hlasovacích lístkoch. Osoba, ktorá bude mať najviac hlasov, sa stáva hlavnou 
pokladníčkou Ružencového Bratstva.  

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


