
P R E D A J N Á                                       18.03.2018 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA (KVETNÁ) 

ÚMYSLY 

Nedeľa 18.3. 9
45 

Za farníkov 

Pondelok 19.3. 18
00

 Za † Jozefa Lányho a rodičov 

Streda 21.3. 18
00

 O Božiu pomoc pre syna 

Štvrtok 22.3. 18
00

 Na úmysel rodiny 

Piatok 23.3. 18
00 Za zdravie a pomoc Božiu s príležitosti 80. rokov 

Sobota 24.3. 7
30 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 

Nedeľa 25.3. 9
45 

Za farníkov 
OZNAMY 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená 
Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 

 Dnes popoludní o 15:00 h. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty a o 16:30 h. bude spoločenstvo rodín. 
 Od zajtra v týždni sv. omše budú o hodinu neskôr, čiže o 18:00 hod. 
 Zajtra 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a taktiež celodenná poklona v našej farnosti. 

Sviatosť oltárna bude vyložená od 16:00 h. do sv. omši o 18:00 h. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. 

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme Krížovú cestu.  
 V najbližšiu sobotu 24.3. máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej a 

Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 h. Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša 
v sobotu, kvôli spovediam v dekanáte bude ráno o 7:30 h. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 9:45 h. a začneme ju sláviť nie v kostole, ale vonku pri 
kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto 
prosíme nevchádzajte do kostola, ale počkajte pri kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 Na budúci pondelok 26.3. pôjdeme pred sviatkami ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať 
chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. 

 Milá mládež našej farnosti. Ako každoročne, aj tento rok sa o. biskup Mons. Stanislav Stolárik stretne s mladými 
svojej diecézy. Diecézne stretnutie mládeže (DSM) sa uskutoční 7.4.2018 v Heľpe. Prihlasovanie je možné do 
27.3.2018 v sakristii alebo na farskom úrade. 

 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom 
Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20.-22.4. v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj 
pre dobrovoľníkov) www.otecjames.cz. Plagát je na nástenke. 

 Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorou si 
pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň 
sviatkom každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke 
www.25marec.sk. Plagát je na nástenke. 
Pri tejto príležitosti chceme Vám predložiť možnosť pomoci deťom, ktoré sa ešte nenarodili a sú v ohrození 
života, a ich rodičom. Nazýva sa to „Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa.“ Pozostáva z uvedeného sľubu 
a z každodennej modlitby počas 9. mesiacov za záchranu nami nepoznaného dieťaťa v ohrození života. Ak 
začneme teraz, 25.3. (Zvestovanie Pána), vyvrcholenie našich modlitieb bude práve vo Vianočnom období. 
V kostole vo vestibule pri okne si môžete vyzdvihnúť obrázok s textom modlitby za duchovne adoptované 
nenarodené dieťa. Sú aj obrázky otlačkov nožičiek. Ak sa rozhodnete duchovne si adoptovať ešte nenarodené 
dieťa, prosíme pripnite jedny nožičky na obrázok, ktorý je na nástenke vedľa okna, aby sme to ako farnosť mohli 
aj takýmto spôsobom prežívať spoločne. Pred rozhodnutím duchovne si adoptovať dieťa si prosím dôkladne 
prečítajte informácie, sú vyložené vzadu na stolíku. 

 Katolícke noviny v čísle 11 si pripomínajú 100 rokov od stigmatizácie sv. Pátra Pia z Pietrelčiny; približujú život 
Anny Kolesárovej, ktorá zomrela pri obrane svojej čistoty. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 530,-€, v Predajnej 160,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  
 V noci z 24. na 25.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dopredu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

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

http://www.otecjames.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.25marec.sk%2F&h=ATMuH7-cCdOj3KlqrXEM-4GfJTMYERKUGEnm00p90Tx6bS9Vfq6YJUvYFlhjFgndQ9avPeb8N5p7etzrWMaWZTO0iB1THjkhe0MOo3n_K0QR00ayklM7


 

J A S E N I E                                            18.03.2018 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA (KVETNÁ) 

ÚMYSLY 
 

18.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za brata Martina za Božiu pomoc do ďalších rokov života 

11:00 Za  Jozefa Vetráka 

19.3. Pondelok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Vierku 

20.3. Utorok 17:00 Za povolania (sestry) 

21.3. Streda 17:00 Za  Annu a Mateja Kordikových 
22.3. Štvrtok 17:00 Za  Františka, Silvestra a rodičov Kvačkajových a Ťažkých 

23.3. Piatok 17:00 Za  Jána Varlu a jeho rodičov a rodičov Tištianových 

24.3. Sobota 7:30 Za  Annu Hraškovú 1. výr. a manžela Emila 
 

25.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Sidóniu, Ondreja Demetera a ich rodičov 

11:00 Aid. 
 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená 
Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty a o 16:30 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Od zajtra v týždni sv. omše budú o hodinu neskôr, čiže o 17:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Zajtra 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a taktiež celodenná poklona v našej farnosti. Sviatosť 

oltárna bude vyložená od 15:00 h. do sv. omši o 17:00 h. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
 V utorok 20.3. o 17:45 hod. pozývame miništrantov z Jasenia do farskej klubovne na stretnutie. 
 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme Krížovú cestu.  
 V najbližšiu sobotu 24.3. máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej a Jasení 

v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 
 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omše budeme začínať nie v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme 

bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosíme nevchádzajte do 
kostola, ale počkajte pri kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 Na budúci pondelok 26.3. pôjdeme pred sviatkami ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať 
chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. 

 Milá mládež našej farnosti. Ako každoročne, aj tento rok sa o. biskup Mons. Stanislav Stolárik stretne s mladými svojej 
diecézy. Diecézne stretnutie mládeže (DSM) sa uskutoční 7.4.2018 v Heľpe. Prihlasovanie je možné do 27.3.2018 
v sakristii alebo na farskom úrade. 

 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom 
Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 20.-22. apríla v Aréne Brezno. Informácie a registrácia (aj pre 
dobrovoľníkov) www.otecjames.cz. Plagát je na nástenke. 

 Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktorou si 
pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom 
každého z nás. Vyjadriť to môžeme nosením bielej stužky na odeve. Viac informácií nájdete na stránke 
www.25marec.sk. Plagát je na nástenke. 
Pri tejto príležitosti chceme Vám predložiť možnosť pomoci deťom, ktoré sa ešte nenarodili a sú v ohrození života, 
a ich rodičom. Nazýva sa to „Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa.“ Pozostáva z uvedeného sľubu 
a z každodennej modlitby počas 9. mesiacov za záchranu nami nepoznaného dieťaťa v ohrození života. Ak začneme 
teraz, 25. marca (Zvestovanie Pána), vyvrcholenie našich modlitieb bude práve vo Vianočnom období.  V kostole vo 
vestibule si môžete vyzdvihnúť obrázok s textom modlitby za duchovne adoptované nenarodené dieťa. Sú aj obrázky 
otlačkov nožičiek. Ak sa rozhodnete duchovne si adoptovať ešte nenarodené dieťa, prosíme pripnite jedny nožičky na 
obrázok, ktorý je na nástenke, aby sme to ako farnosť mohli aj takýmto spôsobom prežívať spoločne. Pred 
rozhodnutím duchovne si adoptovať dieťa si prosím dôkladne prečítajte informácie, sú vyložené pod nástenkou. 

 Katolícke noviny v čísle 11 si pripomínajú 100 rokov od stigmatizácie sv. Pátra Pia z Pietrelčiny; približujú život Anny 
Kolesárovej, ktorá zomrela pri obrane svojej čistoty. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 530,- €, z toho v Jasení 370,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  
 V noci z 24. na 25. marca, t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dopredu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

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

http://www.otecjames.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.25marec.sk%2F&h=ATMuH7-cCdOj3KlqrXEM-4GfJTMYERKUGEnm00p90Tx6bS9Vfq6YJUvYFlhjFgndQ9avPeb8N5p7etzrWMaWZTO0iB1THjkhe0MOo3n_K0QR00ayklM7

