
P R E D A J N Á                                       30.11.2014 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 30.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 01.12. 1730 Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
    
Streda 03.12. 630 Za farníkov (rorátka) 
    
Piatok 05.12. 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
Sobota 06.12. 1700 Za † otca Jána, bratov Jána a Jozefa 
Nedeľa 07.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 

pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnešnou nedeľou sa začína pre celú Katolícku cirkev Rok Zasväteného Života. 
 Od zajtra sa mení poriadok sv. omši vo farskom kostole v Predajnej. Sväté omše v týždni budú 

v pondelok, stredu, piatok a sobotu. Nebude svätých omši v utorok a štvrtok. 
 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú 

v iba stredy ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len sviece. Preto si môžete 
nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu 
Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik na kahančeky v tvare 
písmena M – ako MÁRIA. Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú 
pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa 
do očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom 
prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita.  

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Počas adventu Sedembolestný ruženec sa budeme modliť 
v piatok pol hodiny pred sv. omšou a po omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Pri jaskynke Panne Márii je umiestnený stromček a povešané salónky s číslami. Čísla sú pre Vás, drahí 
bratia a sestry, aby sme mohli anonymne pomôcť tým, ktorí sú v našej obci v najväčšej núdzi. Pozývame 
Vás, aby tí ktorí chcú a môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením 
hračky - ak sú pri čísle zaznačené deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo 
priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí 
z nás krajšie Vianoce. Pápež František povedal: „Spolucítenie a delenie sa s núdznymi je cestou 
k Eucharistii.“ 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. omšou. Ku chorým 
v tomto týždni nepôjdem. Urobím to na budúcu sobotu 13. decembra, aby to bolo bližšie sviatkov. 
Informujte prosím našich chorých. 

 V piatok 5. decembra o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali 

v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy 
nesvätia, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. Do koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti. 

 Katolíčke noviny sa venujú svätej Terézii z Avily; pripomínajú si 125 rokov od narodenia Alexandra 
Spesza, jedného z najväčších slovenských teológov 20. Storočia; zameriavajú sa na sviatosť manželstva. 

 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol 

a pripravili adventný veniec. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 



 

J A S E N I E                                            30.11.2014 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Františka Xaverského, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 

ÚMYSLY: 
 

30.11. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Štefana Rybára 

11:00 Za  Amáliu a Jána Mamojkových 
2.12. Utorok 16:30 Poďakovanie jubilantky za 80. rokov života s prosbou o Božie 

požehnanie do ďalších rokov 
    

4.12. Štvrtok 6:30 Za  Alžbetu a Ondreja Núter (rorátka) 
5.12. Piatok 16:00 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
6.12. Sobota 6:30 Za Božiu milosť uzdravenia Jána (rorátka) 

   

7.12. 
 
Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za uzdravenie nemocnej dcéry 
OZNAMY: 

 Dnešnou nedeľou začíname Advent. Je to čas nábožného a radostného očakávania. Snažme sa dobre 
pripraviť na príchod Božieho Dieťaťa.  

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Od zajtra sa mení poriadok sv. omši v kostole v Jasení. Sväté omše v týždni budú v utorok a štvrtok. 

V sobotu, iba počas adventu, bude dodatočne rorátna sv. omša ráno o 6:30 hod. Nebude svätých omši 
v pondelok, stredu a piatok. Výnimkou bude najbližší piatok, keďže máme prvopiatkový týždeň. Sv. omša na 
prvý piatok bude pol hodiny skôr, čiže o 16:00 hod. Pred sv. omšou bude vyložená Sviatosť Oltárna. 

 V adventnom období sa budeme môcť zúčastniť na sv. omšiach zvaných Roráty. Tieto sv. omše budú vo 
štvrtok a sobotu ráno o hod. 6:30. Tieto sv. omše sa začínajú pri vypnutom svetle. Horia len sviece. Preto si 
môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas sv. omši sa svieti svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca 
Pannu Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik na kahančeky v 
tvare písmena M – ako MÁRIA, každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú 
pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do 
očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť 
ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita.  

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
Sedembolestný ruženec sa v tomto týždni pomodlíme v piatok pol hodiny pred sv. omšou. 

 Pod chórom je umiestnený stromček a povešané salónky s číslami. Čísla sú pre Vás, drahí bratia a sestry, aby 
sme mohli anonymne pomôcť tým, ktorí sú v našej obci v najväčšej núdzi. Pozývame Vás, aby tí ktorí chcú a 
môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky - ak sú pri čísle 
zaznačené deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom 
doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. Pápež František 
povedal: „Spolucítenie a delenie sa s núdznymi je cestou k Eucharistii.“ 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. omšou. Ku chorým 
v tomto týždni nepôjdem. Urobím to na budúci piatok 12. decembra, aby to bolo bližšie sviatkov. Informujte 
prosím našich chorých. 

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aj tých čo každý rok svoje domy 
nesvätia, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. Do koledníckej akcie chceme zapojiť mládež a deti.  

 Katolíčke noviny sa venujú svätej Terézii z Avily; pripomínajú si 125 rokov od narodenia Alexandra Spesza, 
jedného z najväčších slovenských teológov 20. Storočia; zameriavajú sa na sviatosť manželstva. 

 Dnes bola jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol 

a pripravili adventný veniec. 
 

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


