
P R E D A J N Á                                     28.02.2016 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.02. 945 Za farníkov 
Pondelok 29.02. 1700 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Štefániu 
Streda 02.03. 1700 Aid. 
Štvrtok 03.03. 1700 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Dominiku 
Piatok 04.03. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 05.03. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 06.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok pol hodiny pred sv. 

omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Zajtra s deťmi ideme na štvordňový výlet do SNV. Stretneme sa na fare o 7:40 
hod. Deti nech si zoberú zdravotne preukazy a kto ma aj kartu na autobus. 
Vrátime sa vo štvrtok večer. 

 V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude krížová cesta. Pomodlite sa ju prosím 
sami. V piatok pol hodiny pred sv. omšou krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 
omšami. Ku chorým v tomto týždni nepôjdeme. Urobíme to pred veľkonočnými 
sviatkami v piatok 18. marca. Informujte prosím našich chorých.  

 24 hodín pre Pána je celosvetová akcia, do ktorej nás zvlášť v tomto Roku 
milosrdenstva pozýva zapojiť sa pápež František. Odpovedajúc na Pápežskú 
iniciatívu, v našej farnosti v piatok 4. marca po sv. omši bude vyložená Sviatosť 
Oltárna do 21.00 hod. Pozývame veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom 
prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Počas adorácie bude možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

 V sobotu 5. marca o 10:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých 
miništrantov a kandidátov na stretnutie. Účasť je povinná! 

 Katolícke noviny v čísle 8 mapujú apoštolskú cestu Svätého Otca Františka 
v Mexiku; zameriavajú sa na dávanie dobrých rád; odpovedajú na otázku, za akých 
podmienok si môže vziať slobodný muž rozvedenú ženu, aby mohli prijať 
sviatosť manželstva. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 175,- €, z čoho v Predajnej 
77,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

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



 

J A S E N I E                                           28.02.2016 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

NEDEĽA      ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 
ÚMYSLY 

 

28.2. 
 
Nedeľa 8:30 Ďakovná sv. omša 

11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových 
1.3. Utorok 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc jubilantovi Petrovi pri príležitosti 60. narodenín 
2.3. Streda 16:00 Za  Ľudovíta, Annu, Štefana a Vierku 
3.3. Štvrtok 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc jubilantke 
4.3. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

6.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jozefa Okosiho nedož. 63. rokov 
OZNAMY 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Zajtra s deťmi ideme na štvordňový výlet do SNV. Stretneme sa na fare o 7:40 hod. 

Deti nech si zoberú zdravotne preukazy a kto ma aj kartu na autobus. Vrátime sa vo 
štvrtok večer. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok poklona k Oltárnej 
sviatosti bude pred sv. omšou počas poklony sa modlime Sedembolestný ruženec. 

 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. Pomodlite sa ju 
prosím sami. V piatok pol hodiny pred sv. omšou krížovú cestu sprevádzajú deti 
a mládež. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 
Ku chorým v tomto týždni nepôjdeme. Urobíme to pred sviatkami v piatok 18. 
marca. Informujte prosím našich chorých.  

 24 hodín pre Pána je celosvetová akcia, do ktorej nás zvlášť v tomto Roku 
milosrdenstva pozýva zapojiť sa pápež František. Odpovedajúc na Pápežskú 
iniciatívu, v našej farnosti v piatok 4. marca po sv. omši bude vyložená Sviatosť 
Oltárna do 20.00 hod. Pozývame veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom 
prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. 

 V sobotu 5. marca o 10:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých miništrantov 
a kandidátov na stretnutie. Účasť je povinná! 

 Katolícke noviny v čísle 8 mapujú apoštolskú cestu Svätého Otca Františka v Mexiku; 
zameriavajú sa na dávanie dobrých rád; odpovedajú na otázku, za akých podmienok 
si môže vziať slobodný muž rozvedenú ženu, aby mohli prijať sviatosť manželstva. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- €. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 175,- €, z čoho v Jasení 98,- €. 

Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí v piatok upratali kostol.  
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


