
Farské oznamy 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

(01.01.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského biskupov a učiteľov Cirkvi 
ŠTVRTOK:   Slávnosť   Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA:    Sviatok    Krst Krista Pána  

ÚMYSLY: 

Nedeľa 01.01.2012 
800 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 02.01.2012 800 † Mirka Valentová 
Utorok 03.01.2012 800 † Mária a Štefan Luptovčiak 
Streda 04.01.2012 800 † Štefan Štieranka 
Štvrtok 05.01.2012 800 o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Soradovú 
Piatok 06.01.2012 1030 Za farníkov  
Sobota 07.01.2012 800 † Štefánia a rodičia 

Nedeľa 08.01.2012 
700 

 
945 

† rodičia Anna a Ladislav  
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o  1500 hod.  
 V piatok 6. januára na slávnosť Zjavenia Pána budeme v našej farnosti prežívať odpust Troch 
Kráľov. Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom 
bude vdp. Roman Kupčák, farár z Valaskej. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, 
kriedy a kadidla. Keďže je to prikázaný sviatok, máme v ten deň povinnosť zúčastniť sa na sv. 
omši. S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky.  
Popoludní o 15:00 hod. pozývame do spoločenského domu v Predajnej, kde sa nám predstaví 
folklórna skupina Čierťaž. Všetkých srdečne pozývame.  
 Zajtra 2. januára začíname s koledou v našej farnosti, počas ktorej posvätíme naše príbytky. 
Pozývame všetky deti, ktoré môžu predniesť nejaký vinš, aby prišli ku fare o 15:40. V tomto 
týždni v rámci koledy navštívime domácnosti na uliciach: 
Pondelok:  od 1600 hod – ul. Podhrádok  
Utorok:   od 1600 hod. - ul. Kalvárska a Školská 
Streda:   od 1600 hod. - ul. Farská a Borgondia,  
Štvrtok:   od 1600 hod. – ul. Zábrežná, Zabečov, Bečov a Kramlištie 
 V tomto týždni vo všedné dni kvôli kolede sv. omše budú ráno o 8:00 hod.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 
potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým tento 
mesiac nepôjdeme, urobíme to vo februári. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol na starý rok.      

 

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

A požehnaný Nový rok 2012. 



Farské oznamy 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

(01.01.2012) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského biskupov a učiteľov Cirkvi 
ŠTVRTOK:   Slávnosť   Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA:    Sviatok    Krst Krista Pána  

ÚMYSLY: 
9:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

1.1. 
 

Nedeľa 11:00 Aid. 
3.1. Utorok 8:00 Za duše v očistci 
4.1. Streda 8:00 Aid. 
5.1. Štvrtok 8:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov s prosbou o Božiu pomoc, 

zdravie a silu do ďalších rokov 
6.1. Piatok 8:30 Za  Annu Medveďovú, jej rodičov a brata 
7.1. Sobota 8:00 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich deti 

8:30 Za  Martu, Michala Demeterových a rodičov  

8.1. 
 

Nedeľa 11:00 Za  Miroslava Bugáňa a rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude od  1500 hod.  
 V piatok 6. januára na slávnosť Zjavenia Pána budeme v našej farnosti Predajná prežívať 
odpust Troch Kráľov. Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude vdp. Roman Kupčák, farár z Valaskej.  
Sv. Omša v Jasení v tento deň bude len jedna o 8:30 hod. Počas sv. omše bude posvätenie 
vody, soli, kriedy a kadidla. Keďže je to prikázaný sviatok, máme v ten deň povinnosť zúčastniť 
sa na sv. omši. Všetkých však pozývame aj na odpustovú slávnosť do Predajnej. S odpustovou 
sv. omšou sú spojené úplné odpustky. 
 Zajtra 2. januára začíname s koledou v našej farnosti, počas ktorej posvätíme naše príbytky. 
Pozývame všetky deti, ktoré môžu predniesť nejaký vinš, aby prišli pred Kasíno o 15:45.  
V tomto týždni v rámci koledy navštívime domácnosti na uliciach: 
Pondelok:  od 1600 hod – ul. Uhlisko 
Utorok:   od 1600 hod. - ul. Potočná, Partizánska cesta 
Streda:   od 1600 hod. - ul. Malá Hrabina, Mlynská, Pod breh, Športová 
Štvrtok:   od 1600 hod. – ul. Kramlištie 
Sobota:   od 1500 hod. – ul. Mlyništie, Horná, Dolná,  

 V tomto týždni vo všedné dni kvôli kolede sv. omše budú ráno o 8:00 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 
potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým tento 
mesiac nepôjdeme, urobíme to vo februári. 
 Na kostol a kúrenie obetovali dve bohuznáme osoby 100,- a 10,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 6. ruža pani Vančovej. Ďakujeme za predošlé upratanie kostola.  

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  
A požehnaný Nový rok 2012. 


