
Farské oznamy 
3. adventná nedeľa 

(11.12.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK:  Spomienka:  Sv. Lucie, panny a mučenice 
STREDA:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 11.12.2011
700 

 
945 

† Štefan Stieranka 
 
Za farníkov 

Pondelok 12.12.2011 1730 † Ján a Rozália Turňa   
Utorok 13.12.2011 630  Na úmysel biskupa 
Streda 14.12.2011 1730 † Vladimír, Anna a Vojtech Čunderlikoví 
Štvrtok 15.12.2011 630 † Rudolf a Irena Soják 
Piatok 16.12.2011 1730 † Kornélia, Ondrej a ich zomrelé deti 
Sobota 17.12.2011 800 † Štefan Stieranka 

Nedeľa 18.12.2011
700 

 
945 

† rodičia Elena a Eduard Hraško 
 
Za farníkov  

 

OZNAMY: 
 Dnes bola farská zbierka. Ďakujeme za Vaše milodary. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a zajtra hodinu pred sv. omšou 
Večeradlo. 
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:30 hod. v utorok a štvrtok. 
 V tento piatok 16. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým.  
 V tomto týždni sa začína konať v našej farnosti predvianočná spoveď. V sobotu 17. 
decembra budeme spovedať v Jasení od 16:30 do 18:00 hod. V Predajnej budeme 
spovedať až na budúci týždeň vo štvrtok 22. decembra od 16:00 do 18:00 hod. Keď 
sa niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, odporúčam spoveď 
behom týždňa, lebo na tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť času ani 
priestoru. Prosím aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  
 V tomto týždni tiež končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti 
potrebujú. Preto prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar najneskôr 
do budúceho utorka (20. decembra) ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do 
sakristie.  
 Pripomíname aj o posvätení našich príbytkov po Novom Roku. Kto ešte nevyplnil 
návratku, nech tak urobí čo najrýchlejšie.  
 Na kotolňu obetovala bohuzáma osoba 30,- €  Ďakujeme za milodar.  
 Vianočné upratovanie kostola bude 17. decembra od 9:00 do 11:00 hod. Kto má záujem 
nech sa zapíše na papier, ktorý je položený vzadu kostola. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

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



Farské oznamy 
3. adventná nedeľa 

(11.12.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK:  Spomienka:  Sv. Lucie, panny a mučenice 
STREDA:   Spomienka:  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 

 

11.12 

 

Nedeľa 

8:30  Ľadislav, Irena, Dezider Piliaroví   
11:00  Miroslav Švab (25. výr.) 

13.12 Utorok 16:30 Za  Annu a Jána Krištekových a ich rodičov 

14.12 Streda 6:30 Aid. 

15.12 Štvrtok 16:30 Za  Jána Oravca 29. výr. 

16.12 Piatok 6:30 Za Júliu Kvačkajovú 1. výr., manžela Rudolfa a syna 
Miroslava 2. výr. 

17.12 Sobota 9:00 Za  Martu Tišákovú a Jozefa Tišáka 

 

18.12 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Annu Šimkovú 1. výr. a jej manžela Jozefa 
11:00 Za  Jána Mamojku 1. výr. a manželku Amáliu 

OZNAMY: 
 Dnes bola farská zbierka Ďakujeme za Vaše milodary. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a v utorok hodinu pred sv. omšou 
Večeradlo.  
 Sv. omše „Roráty“ budú o 6:00 hod. v stredu a piatok. 
 V tento piatok 16. decembra od 9:00 hod. pôjdeme ku našim chorým.  
 V tomto týždni sa začína konať v našej farnosti predvianočná spoveď. V sobotu 17. 
decembra budeme spovedať v Jasení od 16:30 do 18:00 hod. V Predajnej budeme 
spovedať až na budúci týždeň vo štvrtok 22. decembra od 16:00 do 18:00 hod. Keď sa 
niekto chce dobre vyspovedať, a neberie to len ako formalitu, odporúčam spoveď behom 
týždňa, lebo na tom hromadnom spovedaní na to nemusí byť dosť času ani priestoru. Prosím 
aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  
 V tomto týždni tiež končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. 
Preto prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar najneskôr do budúceho 
utorka (20. decembra) ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do sakristie. Všimnime si či 
tam ešte nejaké nie sú. 
 Pripomíname aj o posvätení našich príbytkov po Novom Roku. Kto ešte nevyplnil návratku, 
nech tak urobí čo najrýchlejšie.  
 Pozývame deti a mládež, ktorí majú záujem koledovať, aby dnes po detskej sv. omši zostali 
v kostole. 
 Na kotolňu obetovala bohuzáma osoba 30,- €  Ďakujeme za milodar 
 O upratovanie kostola sa postará 3. ruža pani Bérešovej. Ďakujeme za upratanie včera.  

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


