
P R E D A J N Á                                       27.11.2022 

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA  Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.11. 930 Za † Jozefa Beraxu 2. výr. 
Pondelok 28.11. 1300 Pohrebná sv. omša za † Julianu Kňazovickú 
Streda 30.11. 630 (rorátna sv. omša) Poďakovanie za 38. rokov manželstva 
Piatok 2.12. 1715 Za živých a zosnulých členov BBSJ  
Sobota 3.12. 1700 Za † Julianu a Vojtecha Kňazovických, rodičov z oboch strán, brata a sestry 

Nedeľa 4.12. 930 Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY 

 V adventnom období, ktoré začíname budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše 
v Predajnej budú v stredy ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. 
Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Pred oltárom bude pripravený 
svietnik na kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu zapáli jeden kahanček a 
umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do 
očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku 
chorým v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v týždni pred sviatkami (v piatok 16.12.). 
Informujte prosím našich chorých. Sv. omša bude o 17:15 h., po nej bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Vianoce na ktoré sa začíname pripravovať sú časom lásky, pokoja a spolupatričnosti. 
Práve preto by sme mali v tento čas myslieť aj na našich spoluobčanov v hmotnej 
núdzi. Počas adventu bude v pitvorci pri jaskynke Panne Márii umiestnený stromček 
a povešané kartičky s číslami. Pozývam Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim 
farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo hračkou pre deti, a priniesli takúto 
pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru, najneskôr do 18. decembra. 
Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, 
aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na farskom úrade 18. decembra. 

 Katolícke noviny v čísle 47 sa zameriavajú na tému sakrálneho priestoru; rozprávajú sa 
s teológom Radovanom Šoltésom o egoizme a jeho vplyve na život človeka; približujú 
prácu reštaurátora Štefana Kocku. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali, vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 

 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 



 

J A S E N I E                                            27.11.2022 

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Sviatok    Sv. Ondreja, apoštola 
SOBOTA  Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 

ÚMYSLY 
 

27.11. 
 

Nedeľa 8:00 Za  Jána a Margitu Kučerových, Dominika a Máriu Droppanových 
11:00 Za  rodinu Novákovú a Annu Pelikanú 

29.11. Utorok 17:00 Za  Darinku a Jána Oravcových, a zosnulých z rodiny 
1.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Juraja 
2.12. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 

 

4.12. 
 

Nedeľa   8:00 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu 15. výr. a rodinu Rosovú a Kuvikovú 

OZNAMY 

 V adventnom období, ktoré začíname budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše v Jasení 
budú vo štvrtky ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Preto si 
môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Pred oltárom bude pripravený svietnik na 
kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu zapáli jeden kahanček a umiestni ho na 
svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na 
narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku 

chorým v tomto týždni nepôjdem. Urobím to v týždni pred sviatkami (v piatok 16.12). 
Informujte prosím našich chorých. Poklona k Oltárnej sviatosti bude hodinu pred sv. 
omšou. 

 Vianoce na ktoré sa začíname pripravovať sú časom lásky, pokoja a spolupatričnosti. 
Práve preto by sme mali v tento čas myslieť aj na našich spoluobčanov v hmotnej 
núdzi. Aj tento rok chceme s Vašou pomocou uskutočniť charitatívnu akciu 
„Jasenčania Jasenčanom.“ Pod chórom je (bude) pripravený stromček s číslami 
a popisom rodín. Pripravené balíčky prosím označiť číslom a doniesť do kostola 
k stromčeku do nedele 18.12. vrátane. Za Vašu pomoc a spolupatričnosť Vám 
Ďakujeme.  

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosím, 
aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na farskom úrade do 18. decembra. 

 Katolícke noviny v čísle 47 sa zameriavajú na tému sakrálneho priestoru; rozprávajú sa 
s teológom Radovanom Šoltésom o egoizme a jeho vplyve na život človeka; približujú 
prácu reštaurátora Štefana Kocku. 

 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali, vyzdobili kostol a pripravili adventný veniec. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 


