
P R E D A J N Á                                       17.03.2013 

Farské oznamy na 5. Pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
 

Nedeľa 17.03.2013 
700 

 

945 

Za † Helenu Stierankovú 30. deň od smrti 
 

Za farníkov 
Pondelok 18.03.2013 1730 Za † Viktóriu 4. výr., Jozefa a ich rodičov 
Utorok 19.03.2013 1730 Za † Jozefa Srniaka 
Streda 20.03.2013 1730 Za † rodičov a bratov 
Štvrtok 21.03.2013 1730 Za † Lýdiu, manžela a rodičov 
Piatok 22.03.2013 800 Za † manžela a vnuka  
Sobota 23.03.2013 800 Aid. 

Nedeľa 24.04.2013 
700 

 

945 

Na úmysel 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“ a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 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. 

 V tomto týždni od štvrtku sa začína predveľkonočná spoveď v našom dekanáte. V našej farnosti 
budeme spovedať na budúcu nedeľu 24. marca; v Predajnej od 16:00 do 17:00 hod., a v Jasení od 
17:00 do 18:00 hod. Z tohto dôvodu sv. omša v piatok bude ráno o 8:00 hod. Prosíme aby ste si sv. 
spoveď neodkladali na poslednú chvíľu ale využili službu kňazov. 

 V tomto týždni Krížová cesta pre deti bude v stredu pol hodiny pre sv. omšou, a pre dospelých 
v piatok o 17:00 hod., prosíme aby ste sa Krížovú cestu pomodlili sami. 

 Vo Veľkom týždni v utorok 26. marca od 9:00 hod. navštívime našich chorých. Kto by vedel 
o nejakom chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal 
prosíme, aby nám nahlásil jeho adresu.  

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 9:45 hod. začneme sláviť nie v 
kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde bude 
pokračovať sv. omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. Nezabudnime 
si doniesť bahniatka. 

 Dnes popoludní bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 V utorok 19. marca po sv. omši v Jasení, okolo 17:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Katolícke noviny predstavujú všetkých kardinálov voličov, ktorí sa zúčastnili na konkláve. Uvádzajú 
ich vek, odkiaľ pochádzajú a miesto v cirkevnej hierarchii. Duchovná obnova sa zameriava na obetu 
ako totálnu lásku a štít čností. 

 V deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 7. apríla organizujeme púť do Svätyne Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na fare 
do budúceho týždňa 24. marca. Cena púte je vo výške okolo 8,-€  

 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na rekonštrukciu Božieho hrobu a na kvety. 
 O upratovanie kostola sa postarajú 1. a 2. ruža p. Lányovej. Srdečne ďakujeme všetkým ženám, 
ktoré včera prišli v mnohom počte a upratali náš kostol. Pán Boh zaplať za Váš čas a námahu. 
 

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



 

J A S E N I E                                            17.03.2013 

Farské oznamy na 5. Pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
 

 

17.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Kvačkaja 
11:00 Za  Máriu, Mareka Sanitrových a ich rodičov 

19.3. Utorok 16:30 Za  Máriu, Tomáša Gibalových a syna Jána 
20.3. Streda 16:30 Za  Annu Kánovú, manžela Emila a ich rodičov 
21.3. Štvrtok 16:30 Za  Martina Varla a starých rodičov Annu a Jozefa 
22.3. Piatok 8:00 Za  Martu a Jozefa Tišákových 
23.3. Sobota 8:00 Za  Martu a Benedika Kvačkajových 

   

24.3. 

 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov, brata Jána a sestru Elenu 
11:00 Za  rodinu Horákovú a Annu Miklianovú 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. V utorok hodinu pred sv. omšou 
bude „Večeradlo“ a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 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. 

 V tomto týždni od štvrtku sa začína predveľkonočná spoveď v našom dekanáte. V našej farnosti 
budeme spovedať na budúcu nedeľu 24. marca; v Predajnej od 16:00 do 17:00 hod., a v Jasení od 
17:00 do 18:00 hod. Z tohto dôvodu sv. omše v piatok a sobotu budú ráno o 8:00 hod. Prosíme aby 
ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu ale využili službu kňazov. 

 V tomto týždni Krížová cesta pre deti bude v stredu pol hodiny pre sv. omšou, a pre dospelých 
v piatok o 7:30 hod. 

 Vo Veľkom týždni v utorok 26. marca od 9:00 hod. navštívime našich chorých. Kto by vedel 
o nejakom chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal 
prosíme, aby nám nahlásil jeho adresu.  

 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 8:30 hod. začneme sláviť nie v 
kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde bude 
pokračovať sv. omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. 
Nezabudnime si doniesť bahniatka. 

 Dnes popoludní bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 V utorok 19. marca po sv. omši v Jasení, okolo 17:30 hod. bude na obecnom úrade v Jasení, 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Katolícke noviny predstavujú všetkých kardinálov voličov, ktorí sa zúčastnili na konkláve. 
Uvádzajú ich vek, odkiaľ pochádzajú a miesto v cirkevnej hierarchii. Duchovná obnova sa 
zameriava na obetu ako totálnu lásku a štít čností. 

 V deň Sviatku Božieho Milosrdenstva, čiže 7. apríla organizujeme púť do Svätyne Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na fare 
do budúceho týždňa 24. marca. Cena púte je vo výške okolo 8,-€  

 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Mikloškovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
 

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


