
P R E D A J N Á                               03.01.2016 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA     Slávnosť    Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA     Sviatok    Krstu Krista Pána 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 03.01. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 04.01. 730 Za † matku Lýdiu Mistríkovú 
Streda 06.01. 1030 Za farníkov a obec 
Štvrtok 07.01. 1700 Za † Miroslava Slamku  6. výr. 
Piatok 08.01. 1700 Za † syna Juraja  6. výr. 
Sobota 09.01. 1700 Aid. 
Nedeľa 10.01. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude.  
 Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou a po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti, v piatok pol hodiny pred sv. omšou bude 
Sedembolestný ruženec. 

 Od štvrtku sv. omše v týždni budú opäť večer o 17:00 hod. 
 V stredu 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia 

Pána - Troch Kráľov. Slávnostná odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. a 
hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Dušan Hricko, karmelitán zo Starých 
Hôr. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. 
omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývame. 

 Nácvik spevokolu pred odpustom bude v utorok o 17:00 hod. vo farskom kostole. 
 Skončili sme pastoračnú návštevu rodín v našej farnosti. Veľmi ďakujeme všetkým, 

ktorý nás pozvali. Je to jeden zo spôsobov ako sa môžeme lepšie spoznať, ale čo 
najdôležitejšie, mohli sme sa spolu modliť a v každom dome zostala stopa Božieho 
požehnania. Nech Vás narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.  
Kto by ešte mal záujem o požehnanie domu môže sa prihlásiť tento posledný 
vianočný týždeň na farskom úrade. 

 Dnes po sv. omši budú členky Ružencového bratstva oboznámené s hospodárením 
za rok 2015. Prosíme o účasť. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  



 

J A S E N I E                                     03.01.2016 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA     Slávnosť    Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA     Sviatok    Krstu Krista Pána 

ÚMYSLY: 
 

3.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

11:00 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
5.1. Utorok 7:30 Za  Katarínu Magáňovú 
6.1. Streda 8:30 Za  rodičov a synov, starých rodičov Priblínových 
7.1. Štvrtok 16:00 Za  Annu Delzenero a Jozefa Kordíka 
8.1. Piatok 16:00 Za  Ondreja Hôrčíka a manželku Martu 

   

10.1. 
 

Nedeľa 
  8:30 Na úmysel 
11:00 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou a po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti, v piatok pol hodiny pred sv. omšou bude 
Sedembolestný ruženec. 

 Od štvrtku sv. omše v týždni budú opäť večer o 16:00 hod. 
 Skončili sme pastoračnú návštevu rodín v našej farnosti. Veľmi ďakujeme všetkým, 

ktorý nás pozvali. Je to jeden zo spôsobov ako sa môžeme lepšie spoznať, ale čo 
najdôležitejšie, mohli sme sa spolu modliť a v každom dome zostala stopa Božieho 
požehnania. Nech Vás narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.  
Kto by ešte mal záujem o požehnanie domu môže sa prihlásiť tento posledný 
vianočný týždeň na farskom úrade. 

 V stredu 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia 
Pána - Troch Kráľov. Slávnostná odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. a 
hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Dušan Hricko, karmelitán zo Starých 
Hôr. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. 
omšou sú spojené úplné odpustky. Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna 
o hod. 8:30. Všetkých srdečne pozývame do Predajnej. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  


