
P R E D A J N Á                                       29.11.2015 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Sv. Ondreja, apoštola 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 29.11. 945 Za † rodičov Irenu a Júliusa 10. výr 
Utorok 01.12. 1700 Za † rodinu Potančokovú, rodičov a súrodencov 
Streda 02.12. 630 (rorátka) Za † Boženu Simanovú nedož. 85. rokov a manžela Cypriána  
Štvrtok 03.12. 630 (rorátka) Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
Piatok 04.12. 1700 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
Sobota 05.12. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 06.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude v dome smútku pohrebný obrad za zos. Margitu Nezbedovú. A popoludňajšia 

pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra t.j. pondelok sv. omša vo farskom kostole v Predajnej nebude. Sv. omša bude v utorok o 17:00 hod. 
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše v Predajnej budú 

v stredy a štvrtky ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len sviece. Preto si môžete 
nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, 
ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik v tváre písmena M – ako MÁRIA na 
kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a 
umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie 
Pána spolu s Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre 
nich pripravená aktivita. 

 Večeradlo s Pannou Máriou bude v utorok hodinu pred sv. omšou. Počas adventu Sedembolestný ruženec sa 
budeme modliť v piatok pol hodiny pred sv. omšou a po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu 2. decembra o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam 
všetkých členov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým v tomto 
týždni nepôjdeme. Urobíme to pred sviatkami v piatok 18. decembra. Informujte prosím našich chorých. 

 V sobotu 5. decembra o 11:00 hod. vo farskej klubovni v Predajnej bude birmovanecké stretnutie pre kandidátov 
z Jasenia. Účasť na stretnutí je povinná!  

 8. decembra sa začína mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Pápež František vo svojej buli Misericordiae vultus 
medzi inými napísal: „V tento svätý rok môžeme otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších existenciálnych perifériách, 
ktoré často moderná doba tragickým spôsobom vytvára.(...)Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea 
zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby 
otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní.“ Preto ako to 
bolo v minulom roku chceme pomoc rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v našej farnosti. Počas adventu bude 
v pitvorci pri jaskynke Panne Márii umiestnený stromček a povešané salónky s anonymnými číslami. Pozývame 
Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky - ak sú 
pri čísle zaznačené deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich 
potom doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. Do 
koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 48 sa zameriavajú na duchovné prežívanie nadchádzajúceho Adventného obdobia; 
rozprávajú sa s prekladateľom Jánom Švantnerom o knižnom diele  Antoina de Saint-Exupéryho Citadela; 
predstavujú históriu a súčasnosť rehole uršulínok. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 30,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará .... ruža p. ............................ Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol 

a pripravili adventný veniec. 
 

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



 

J A S E N I E                                            29.11.2015 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY: 
 

29.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila a Máriu Sekačových a brata Ondreja 
11:00 Za  rodičov, brata a sestru 

1.12. Utorok 17:00 Za  manžela Jána, sestru Annu a rodičov 
2.12. Streda 6:30 (rorátka) Za  Jaroslava Murína, rodičov a starých rodičov 
3.12. Štvrtok 16:00 Za  brata Emila Jakubca 2. výr. 
4.12. Piatok 16:00 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
5.12. Sobota 6:30 (rorátka) Aid. 

   
6.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Juraja Malčeka 1. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú v stredy a 

soboty ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len sviece. Preto si môžete nosiť so sebou 
sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s 
nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik v tvare písmena M – ako MÁRIA na kahančeky. 
Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a umiestni ho 
na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s 
Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená 
aktivita. 

 V utorok 1. decembra sv. omša v Jasení bude výnimočne o 17:00 hod. 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 stredu 2. decembra o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam 
všetkých členov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Ku chorým v tomto 
týždni nepôjdem. Urobíme to pred sviatkami v piatok 18. decembra. Informujte prosím našich chorých. 

 V sobotu 5. decembra o 11:00 hod. vo farskej klubovni v Predajnej bude birmovanecké stretnutie pre kandidátov 
z Jasenia. Účasť na stretnutí je povinná! 

 8. decembra sa začína mimoriadny svätý rok milosrdenstva. Pápež František vo svojej buli Misericordiae vultus 
medzi inými napísal: „V tento svätý rok môžeme otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších existenciálnych perifériách, 
ktoré často moderná doba tragickým spôsobom vytvára.(...)Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea 
zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby 
otupené, a čoraz hlbšie prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní.“ Preto ako to 
bolo v minulom roku chceme pomoc rodinám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v našej farnosti. Počas adventu bude 
pod chórom umiestnený stromček a povešané salónky s anonymnými číslami. Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, 
pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky - ak sú pri čísle zaznačené deti, 
a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to 
potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. Do 
koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti.  

 Katolícke noviny v čísle 48 sa zameriavajú na duchovné prežívanie nadchádzajúceho Adventného obdobia; 
rozprávajú sa s prekladateľom Jánom Švantnerom o knižnom diele  Antoina de Saint-Exupéryho Citadela; 
predstavujú históriu a súčasnosť rehole uršulínok. 

 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol 
a pripravili adventný veniec. 
 

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


