
P R E D A J N Á                                      22.12.2019 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK         Štedrý deň 
STREDA    Slávnosť   Narodenie Pána 
ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
PIATOK    Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.12. 945 Za † Annu, Vojtecha, Jána Beraxových a ich rodičov 
Utorok 24.12. 000 Za † Štefániu a Bartolomeja a ich rodičov 
Streda 25.12. 1030 Za farníkov 
Štvrtok 26.12. 1030 Za Miška a Lucku o obrátenie 
Piatok 27.12. 730 Za † syna Juraja 10. výr. 
Sobota 28.12. 730 Za † Jozefa Cibulu a syna Miloša 
Nedeľa 29.12. 945 Za † rodičov Vojtecha a Annu Čunderlíkových a Dušana Koralku 

OZNAMY 
 V utorok 24.12. máme Štedrý deň. Sv. omša bude v noci o 0:00 hod., bude to Polnočná sv. omša zo 

slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývam.  
 V stredu 25.12. v deň Narodenia Pána počas sv. omši bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. 

A popoludní o 16:00 hod. srdečne všetkých pozývame do kostola v Jasení na jasličkovú pobožnosť. 
 Vo štvrtok 26.12. na druhý vianočný sviatok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V piatok 27.12. o 16:00 hod. pozývame do kostola v Jasení na vianočný koncert. Účinkuje Matej Vaník. 
 V nedeľu 29.12. na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a obnovenie manželských 

sľubov. Prosíme aby manželia, keď prídu sedeli vedľa seba. 
 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2020 prinášajú: 

v Duchovnej obnove: Ježišovo narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu. Témy: vianočné symboly na 
najznámejšom námestí; význam mučeníckej smrti svätého Štefana; A rozhovor: s hercom a recitátorom 
Jozefom Šimonovičom; so športovým komentátorom a manažérom Alfonzom Juckom. 

 Od piatku 27.12. začnem s pastoračnou návštevou vo farnosti, počas ktorej posvätím vaše príbytky, a ktorá 
je spojená aj s koledou detí. Detí, ktoré idú na koledu prosím aby prišli v piatok o 15:30 h. do farskej 
klubovne. Rozpis koledy je nasledovný: 

V piatok  27.12., Predajná, od 16:00 h. začnem od ul. Kalvárskej, od námestia, následne ul. Školská. 
V sobotu  28.12., Predajná, do obeda, od 10:00 hod. ul. Podhrádok;  
V sobotu  28.12., Jasenie, po obede, od 14:30 hod. ul. Uhlisko, začnem z dola ku casinu. 
V nedeľu  29.12., Jasenie, od 14:30 h. ul. Mlynská (začnem od Ocú), Švermova a Mlyništie č. 492. 
V pondelok 30.12., Predajná, od 16:00 hod. ul. Farská, Borgondia, Bečov. 
V stredu  1.1., od 14:30 hod. Kramlište (začnem od Predajnej). 
Vo štvrtok 2.1., Jasenie, od 16:00 hod. Partizánska cesta č. 449, a následne Potočná. 
V piatok  3.1., Jasenie, od 16:00 hod. Športová, Pod breh, Dolná. 
V sobotu  4.1., Jasenie, od 14:30 hod. Mlyništie (bytovky pri družstve), Partizánska cesta č. 108, Malá 
Hrabina, Horná. 
 Betlehemské svetlo si môžete zobrať z kostola dnes po omši alebo zajtra z farského úradu. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Predajnej 193,- €.  
 Na kostol obetovala bohuznáma rodina 200,- €. Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
 Zajtra tj. pondelok 23.12. o 8:30 hod. sa budú vyzdobovať stromčeky a pripravovať betlehem. Samozrejme 

prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. Prosíme aby si našla čas a prišla pomôcť aj naša mládež.  
 Odovzdávam ešte poďakovanie od rodín a ľudí, ktorým ste spríjemnili Vianoce svojimi darčekmi. Z celého 

srdca Vám ďakujú. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú, požehnanú nedeľu aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



 

J A S E N I E                                           22.12.2019 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK         Štedrý deň 
STREDA    Slávnosť   Narodenie Pána 
ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
PIATOK    Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA     Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
 

22.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Emila Sekáčových a brata Ondreja 
11:00 Za  Elenu Kordíkovú 

24.12. Utorok 7:30 
22:30 

Za  rodinu Švabovú a Siladyovú 
Za  Annu Kováčikovú 

25.12. Streda 9:00 Za  Dominika Kochana 
26.12. Štvrtok 9:00 Za  Štefana, Annu, a rodičov 

 

29.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za  rodinu Kováčikových 
11:00 Za farníkov 

OZNAMY 
 V utorok 24.12. máme Štedrý deň. Sv. omša bude ráno o 7:30 hod. a v noci o 22:30 hod. bude Polnočná sv. omša zo 

slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývam.  
 V stredu 25.12. v deň Narodenia Pána počas sv. omši bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. 

A popoludní o 16:00 h. srdečne pozývame do kostola na jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravili deti a mládež. 
 Vo štvrtok 26.12. na druhý vianočný sviatok sv. omša bude len jedna o 9:00 hod. 
 V piatok 27.12. o 16:00 hod. pozývame do kostola v Jasení na vianočný koncert. Účinkuje Matej Vaník. 
 V nedeľu 29.12. na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. 

Prosíme aby manželia, keď prídu sedeli vedľa seba. 
 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2020 prinášajú: v Duchovnej 

obnove: Ježišovo narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu. Témy: vianočné symboly na najznámejšom námestí; 
význam mučeníckej smrti svätého Štefana; A rozhovor: s hercom a recitátorom Jozefom Šimonovičom; so 
športovým komentátorom a manažérom Alfonzom Juckom. 

 Od piatku 27.12. začnem s pastoračnou návštevou vo farnosti, počas ktorej posvätím vaše príbytky, a ktorá je 
spojená aj s koledou detí. Deti, ktoré idú na koledu v Jasení prosím aby prišli v sobotu 28.12. o 14:10 h. pred 
casino. Rozpis koledy je nasledovný: 

V piatok  27.12., Predajná, od 16:00 hod. začnem od ul. Kalvárskej, od námestia, následne ul. Školská. 
V sobotu  28.12., Predajná, do obeda, od 10:00 hod. ul. Podhrádok;  
V sobotu  28.12., Jasenie, po obede, od 14:30 hod. ul. Uhlisko, začnem z dola ku casinu. 
V nedeľu  29.12., Jasenie, od 14:30 hod. ul. Mlynská (začnem od Ocú), Švermova a Mlyništie č. 492. 
V pondelok 30.12., Predajná, od 16:00 hod. ul. Farská, Borgondia, Bečov. 
V stredu  1.1., od 14:30 hod. Kramlište (začnem od Predajnej). 
Vo štvrtok 2.1., Jasenie, od 16:00 hod. Partizánska cesta č. 449, a následne Potočná. 
V piatok  3.1., Jasenie, od 16:00 hod. Športová, Pod breh, Dolná. 
V sobotu  4.1., Jasenie, od 14:30 hod. Mlyništie (bytovky pri družstve), Partizánska cesta č. 108, Malá 
Hrabina, Horná. 
 Betlehemské svetlo si môžete zobrať z kostola dnes alebo v utorok po omši o 7:30 h. alebo z farského úradu. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Jasení 367,- €. Pán Boh zaplať za Vaše 

milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
 Zajtra tj. pondelok 23.12. o 9:00 hod. sa budú vyzdobovať stromčeky a pripravovať betlehem. Samozrejme 

prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. Prosíme aby si našla čas a prišla pomôcť aj naša mládež. Prosba na 
chlapov aby doniesli betlehem a sošky. 

 Odovzdávam ešte poďakovanie od rodín a ľudí, ktorým ste spríjemnili Vianoce svojimi darčekmi. Z celého 
srdca Vám ďakujú. 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú, požehnanú nedeľu aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


