
P R E D A J N Á                                      23.2.2020 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

Nedeľa  23.2. 945 Za † Milana Vaša 5. výr. 
Pondelok 24.2. 1500 Pohrebná sv. omša za † Petra Sojáka 
Streda 26.2. 1730 Uzdravenie z rodových koreňov pre rodinu 
Piatok 28.2. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 29.2. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 1.3. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V utorok 25.2. o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa modlime Sedembolestný ruženec. 
 26. februára máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 

tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším 
kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho sviatku 
kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých 
jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa "postíme" aj vtedy, keď 
premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených 
pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú 
stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho 
pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Predajnej v piatky pol 
hodiny pred sv. omšou a v nedele o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
Povzbudzujem deti a mládež k účastí na týchto pobožnostiach. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V sobotu 29.2. z ustanovenia nášho otca biskupa Stanislava bude celodiecézna adorácia. 
Sviatosť Oltárna v našej farnosti bude vyložená vo farskom kostole od 15:00 - 17:00 hod. Otec 
biskup nás aj povzbudil, keďže je to deň parlamentných volieb, jedným z úmyslov modlitieb 
môže byť aj prosba o zvolenie poslancov, ktorí budú rozhodovať podľa Božích zákonov. 

 Na budúcu nedeľu 1.3. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 8 vysvetľujú, čo znamená učiteľský úrad Cirkvi; prof. Emília Hrabovec 

rozpráva o význame sprístupnenia vatikánskych archívov z obdobia pontifikátu pápeža Pia 
XII.; predstavujú príbeh manželov Špačekovcov, pre ktorých je rodinné šťastie Božím 
zázrakom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Predajnej 210,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary.  

 Na budúcu nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           23.2.2020 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

 

23.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  manžela Jána a rodičov 

11:00 Za  Margitu a Tibora Kňazovických 
25.2. Utorok 16:00 Za Božiu pomoc v chorobe pre Dagmar 
26.2. Streda 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových 
27.2. Štvrtok 16:00 Za  Máriu a Jozefa Bartošových 

 

1.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Martu a Bohumila Bambuchových a starých rodičov 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V utorok 25.2. o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 26. februára máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 

tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec naším 
kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho sviatku 
kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých 
jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa "postíme" aj vtedy, keď 
premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených 
pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú 
stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho 
pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Jasení vo štvrtky pol hodiny 
pred sv. omšou, (v piatky o 16:00 hod.) a v nedele o 15:00 h. na našej Kalvárii. 
Povzbudzujem deti a mládež k účastí na týchto pobožnostiach. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V sobotu 29.2. z ustanovenia nášho otca biskupa Stanislava bude celodiecézna adorácia. 
Sviatosť Oltárna v našej farnosti bude vyložená vo farskom kostole od 15:00 - 17:00 hod. Otec 
biskup nás aj povzbudil, keďže je to deň parlamentných volieb, jedným z úmyslov modlitieb 
môže byť aj prosba o zvolenie poslancov, ktorí budú rozhodovať podľa Božích zákonov. 

 Na budúcu nedeľu 1.3. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 8 vysvetľujú, čo znamená učiteľský úrad Cirkvi; prof. Emília Hrabovec 

rozpráva o význame sprístupnenia vatikánskych archívov z obdobia pontifikátu pápeža Pia 
XII.; predstavujú príbeh manželov Špačekovcov, pre ktorých je rodinné šťastie Božím 
zázrakom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Jasení 360,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


