
Farské oznamy 
7. nedeľa cez rok 

(19.02.2012) 
P R E D A J N Á 

 
 
 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 19.02.2012 
700 

 
945 

† Vincent, Zdenko, Paľo 
 
Za farníkov 

Pondelok 20.02.2012 1730 † Ilonka Michalčiková  
Utorok 21.02.2012 1730 † O Božie pož. a potrebné milosti pre syna Jana k 35. narodeninám 
Streda 22.02.2012 1730 Aid. 
Štvrtok 23.02.2012 1730 † Elena a Vojtech Mistrikoví 
Piatok 24.02.2012 1730 † rodičov Anastázia a Ján 
Sobota 25.02.2012 800 Aid.  

Nedeľa 26.02.2012 
700 

 
945 

† rehoľná sestra Xaveria a brat Jozef 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť zamyslenie nad životom a vierou sv. Bernadety 
Soubirousovej; a listáreň sa zaoberá otázkou Matky po materskej dovolenke – aké práva a úľavy. 

 V sobotu 25. februára o 11:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie všetkých prihlásených 
kandidátov na sviatosť birmovania. Účasť na tomto stretnutí je povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu t.j. 26. februára bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Už v najbližšiu stredu 22. februára začíname obdobie Veľkého pôstu. Porozmýšľajme, čo 
by sme mohli počas tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, v čom sa 
polepšiť, aby sme sa lepšie pripravili na prežitie Veľkej noci. Nezabudnime, že na popolcovú 
stredu je prísny pôst!!! Znamená to, že okrem zdržania sa mäsitých pokrmov môžeme trikrát 
jesť, ale len raz sa nasýtiť. Počas omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho 
pokánia.  

 Vo Veľkom pôste budú pobožnosti krížovej cesty. Prvá bude už tento týždeň v piatok. Krížové 
cesty budú v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou. Piatkové krížové cesty vedú deti 
a mládež; pre deti je pripravená aktivita. V nedele sa krížovú cestu budeme modliť o 15:00 hod. 
na Kalvárii. Ale zatiaľ v prvú pôstnu nedeľu krížová cesta bude v kostole, z dôvodu 
nepriaznivých podmienok.  

 Cez obdobie Veľkého pôstu v stredy nebudú modlitebné stretnutia. Namiesto toho pozývame 
všetkých na pobožnosti krížovej cesty. Myslíme si, že každý kresťan, by si mal nájsť čas na 
prežite aspoň jednej takej pobožnosti v priebehu týždňa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa  405 € a 64 centov, z čoho v Predajnej 190 € 
69 centov. V Jasení to bolo: 214 €, 95 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom želáme Božie požehnanie, príjemné prežitie posledných fašiangových dní  
a pokojný vstup do pôstneho obdobia. 



Farské oznamy 
7. nedeľa cez rok 

(19.02.2012) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 

 
19.2 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Helenu Medveďovú a vnuka Matúška           
11:00 Za  Emila Babku, syna Petra a zaťa Vladimíra 

21.2 Utorok 16:30 Za  Elenu Búdovú 5. výr.  
22.2 Streda 16:30 Za  Máriu a Mateja Magáňových 
23.2 Štvrtok 16:30 Za  rodičov Martu a Martina Kučerových 
24.2 Piatok 16:30 Za  Martu, Ondreja Šluchových a syna Ondreja 
25.2 Sobota 9:00 Aid. 

 

26.2 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána Mikloška, syna Jána a rodičov 
11:00 Za  Vierku Sekáčovú 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. V utorok hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť zamyslenie nad životom a vierou sv. Bernadety 
Soubirousovej; a listáreň sa zaoberá otázkou Matky po materskej dovolenke – aké práva a úľavy. 

 V sobotu 25. februára o 11:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie všetkých prihlásených 
kandidátov na sviatosť birmovania. Účasť na tomto stretnutí je povinná! 

 Na budúcu nedeľu t.j. 26. februára bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 28. februára po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Už v najbližšiu stredu 22. februára začíname obdobie Veľkého pôstu. Porozmýšľajme, čo 
by sme mohli počas tohtoročného pôstneho obdobia vo svojom živote zmeniť, v čom sa 
polepšiť, aby sme sa lepšie pripravili na prežitie Veľkej noci. Nezabudnime, že na popolcovú 
stredu je prísny pôst!!! Znamená to, že okrem zdržania sa mäsitých pokrmov môžeme trikrát 
jesť, ale len raz sa nasýtiť. Počas omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho 
pokánia.  

 Vo Veľkom pôste budú pobožnosti krížovej cesty. Prvá bude už tento týždeň v piatok. Krížové 
cesty budú v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou. Piatkové krížové cesty vedú deti 
a mládež; pre deti je pripravená aktivita. V nedele sa krížovú cestu budeme modliť o 15:00 hod. 
na Kalvárii. Ale zatiaľ v prvú pôstnu nedeľu krížová cesta bude v kostole, z dôvodu 
nepriaznivých podmienok.  

 Cez obdobie Veľkého pôstu v stredy nebudú modlitebné stretnutia. Namiesto toho pozývame 
všetkých na pobožnosti krížovej cesty. Myslíme si, že každý kresťan, by si mal nájsť čas na 
prežite aspoň jednej takej pobožnosti v priebehu týždňa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa  405 € a 64 centov, z čoho v Predajnej 190 € 
69 centov. V Jasení: 214 €, 95 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 6. ruža pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom želáme Božie požehnanie, príjemné prežitie posledných fašiangových dní  
a pokojný vstup do pôstneho obdobia. 


