
P R E D A J N Á                                       13.03.2016 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
ÚMYSLY 

Nedeľa 13.03. 945 Za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie k 18. narodeninám 
pre syna Mareka a k 40. narodeninám mamy 

Pondelok 14.03. 1700 Za † rodičov, manžela a zaťa 
Streda 16.03. 1700 Na úmysel 
Štvrtok 17.03. 800 Aid. 
Piatok 18.03. 800 Za † Viktóriu a Jozefa a ich rodičov 
Sobota 19.03. 800 Aid. 
Nedeľa 20.03. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Pobožnosť Krížovej cesty dnes nebude. 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sviatosť zmierenia. Spovedať budeme v Predajnej a 

v Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. 
Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. Teda vo 
štvrtok, piatok a sobotu sv. omše budú ráno o 8:00 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene 
tým, čo majú zapísané sv. omše v nasledujúcom týždni. 

 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. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude 
Sedembolestný ruženec.  

 V piatok Krížová cesta bude o 16:30 hod. Prosíme aby ste sa ju pomodlili sami. Po Krížovej ceste 
o 17:00 hod. bude nácvik spevokolu na sviatky. 

 V stredu 16. marca je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 
marec je úmysel nasledovný: aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote. Na 
podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti 
oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; Dobrý skutok. 

 V piatok 18. marca od 9:00 hod. navštívime chorých v Predajnej. Kto by vedel o niekom kto je 
chorý a ktorý by chcel prijať sviatosti prosíme, aby v sakristii nahlásil jeho adresu. 

 V sobotu 19. marca o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 9:45 hod. 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. 

 Katolícke noviny v čísle 10 sa zameriavajú na Žalm 22 a jeho začiatočné slová Bože môj, Bože môj, 
prečo...?; odpovedajú na otázku, či pri liturgii možno používať elektronické zobrazovacie 
prostriedky;  upozorňujú na škandalózne plytvanie potravinami. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 Zajtra t.j. pondelok od 9:00 hod. bude v kostole veľké predveľkonočné upratovanie. Buďme 

zodpovední a príďme pomoc si navzájom pri upratovaní nášho chrámu. Nech sa tu na sviatky 
cítime dobre. 

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



 

J A S E N I E                                            13.03.2016 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
ÚMYSLY 

 

13.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
11:00 Poďakovanie a Božiu pomoc za dožitých 30. rokov pre syna 

15.3. Utorok 8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šluchovú 
16.3. Streda 16:00 Za  Máriu Demeterovú 
17.3. Štvrtok 8:00 Za  Jána Sanitru 
18.3. Piatok 8:00 Za  Máriu Bartošovú 30. deň 
19.3. Sobota 8:00 Za  Jozefa Kvačkaja, syna Milana a dcéru Katarínu 

      

20.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Šarika 
11:00 Za  Pavla Magaňa 

OZNAMY 
 Pobožnosť Krížovej cesty dnes nebude. 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej a v Jasení 

v rovnakom od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovedi bude rozdávané sväté prijímanie. Prosíme Vás 
aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. Teda 
v utorok, štvrtok, piatok a sobotu sv. omše budú ráno o 8:00 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť 
o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše v nasledujúcom týždni. 

 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. 

 Večeradlo bude v stredu hodinu pred sv. omšou. V piatok Krížová bude o 17:00 hod. Prosíme 
aby ste sa ju pomodlili sami. 

 V stredu 16. marca je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 
marec je úmysel nasledovný: aby sme stále viac mali na zreteli dôležitosť pokánia v našom živote. Na 
podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti 
oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; Dobrý skutok. 

 V piatok 18. marca od 9:00 hod. navštívime chorých v Jasení. Kto by vedel o niekom kto je chorý 
a ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby v sakristii 
nahlásil jeho adresu. 

 V sobotu 19. marca o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 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. 

 Katolícke noviny v čísle 10 sa zameriavajú na Žalm 22 a jeho začiatočné slová Bože môj, Bože môj, 
prečo...?; odpovedajú na otázku, či pri liturgii možno používať elektronické zobrazovacie 
prostriedky;  upozorňujú na škandalózne plytvanie potravinami. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


