
P R E D A J N Á                                       17.02.2013 

Farské oznamy na 1. Pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK:   Sviatok:   Katedra sv. Petra, apoštola 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 17.02.2013 
700 

 
945 

Za zdravie a Božiu pomoc  
 
Za farníkov  

Pondelok 18.02.2013 1730 Aid. 
Utorok 19.02.2013 1730 Za † Juraja a rodičov 
Streda 20.02.2013 1730 Aid. 
Štvrtok 21.02.2013 1730 Za † rodinu Halovú a ich vnuka 
Piatok 22.02.2013 1730 Za † Klementa Kána 
Sobota 23.02.2013 800 Aid. 

Nedeľa 24.02.2013 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej.) 

 V utorok 19. februára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v 
Jasení, stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Pripomíname, že v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú 
cestu. V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac 
ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V stredu 20. februára v Predajnej, po sv. omši o 17:30 hod. bude stretnutie 
miništrantov. Účasť je povinná!  

 Vo farnosti Nemecká v dňoch od 16.–24.2.2013 prebiehajú misie, ktoré vedú pátri 
redemptoristi. Program misií je na nástenke. 

 Katolícke noviny prinášajú v plnom znení vyhlásenie Sv. Otca Benedikta XVI, v ktorom 
oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z úradu; a Duchovná obnova sa zamýšľa nad 
pôstnym obdobím - Obmedzovanie v jedle patrí k pôstu, ale nesmieme zabúdať na 
duchovnú stránku.  

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary  
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            17.02.2013 

Farské oznamy na 1. Pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK:   Sviatok:   Katedra sv. Petra, apoštola 
ÚMYSLY: 

 

17.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Božiu pomoc 
11:00 Za  Emila Babku, manželku Magdalénu, syna a zaťa 

19.2. Utorok 16:30 Za  Helenu Medveďovú a vnuka Matúška  
20.2. Streda 16:30 Aid. 
21.2. Štvrtok 16:30 Za  Martina a Martu Kučerových 
22.2. Piatok 16:30 Za  Máriu Sanitrovú 10. výr. otca Antona a Jána 
23.2. Sobota 9:00 Za  zosnulého v nedožitých 75 rokov 

   

24.2. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Miroslava Švába, starých rodičov a ich synov 
11:00 Za  manžela Emila Šarinu 4. výr. 

OZNAMY: 

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

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi. (Detí z Predajnej.) 

 V utorok 19. februára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v 
Jasení, stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Pripomíname, že v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú 
cestu. V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni, v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac 
ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V stredu 20. februára v Jasení po sv. omši o 16:30 hod. bude stretnutie miništrantov. 
Účasť je povinná! 

 Vo farnosti Nemecká v dňoch od 16.–24.2.2013 prebiehajú misie, ktoré vedú pátri 
redemptoristi. Program misií je na nástenke. 

 Katolícke noviny prinášajú v plnom znení vyhlásenie Sv. Otca Benedikta XVI, v ktorom 
oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť z úradu; a Duchovná obnova sa zamýšľa nad 
pôstnym obdobím - Obmedzovanie v jedle patrí k pôstu, ale nesmieme zabúdať na 
duchovnú stránku.  

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary  
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali náš kostol. 

 

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


