
P R E D A J N Á                                      06.12.2015 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 06.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.12. 1700 Za † Sidóniu Babkovú 1. výr. 
Utorok 08.12. 1700 Za farníkov 
Streda 09.12. 630 (rorátna sv. omša)  Za † syna Jaroslava nedož. 43. rokov  
Štvrtok 10.12. 630 (rorátna sv. omša)  Za † Rudolfa a Irenu Sojakových 
Piatok 11.12. 1700 Za † Jána Švantnera 1. výr. 
Sobota 12.12. 1700 Za † rodičov Silviu a Milana Švecových 
Nedeľa 13.12. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný 
ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V utorok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 
prikázaný sviatok. V tento deň Svätý Otec František vo Vatikáne otvorí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.  
V našej farnosti ho budeme prežívať takto:  

- V týždni počas adorácie a v nedeľu na popoludňajšej pobožnosti sa budeme modliť Korunka k B. Milosrdenstvu. 
- Aj v rodinách chceme rozšíriť úctu k Božiemu Milosrdenstvu. Preto vás pozývame a povzbudzujeme, aby ste sa 
vo svojich domácnostiach spoločne v kruhu rodiny o 15:00 hod. alebo večer modlili Korunku k B. Milosrdenstvu. 
Taktiež vás pozývame zapojiť sa do aktivity „Putovný obraz Božieho Milosrdenstva.“ Po rodinách bude putovať 
obraz B. Milosrdenstva s brožúrkou, v ktorej sa nachádzajú modlitby. Nie je presne určené, čo sa treba pomodliť. 
Odporúčame Korunku a Litánie k B. Milosrdenstvu alebo iné modlitby s tematikou milosrdenstva. Obraz začne 
putovať od 1. januára 2016. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na papier v sakristii s presnou adresou.  
 V utorok pri sv. omši spoločne zasvätíme seba i našu farnosť Božiemu milosrdenstvu. 
 Do pozornosti dávame dekrét otca biskupa Stanislava, ktorý je na nástenke, o určení chrámov s bránou 

milosrdenstva v rožňavskej diecéze. Najbližší nám, je určený farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. 
Pozvánka na otvorenie brány v Brezne je na nástenke.  

 V sobotu 12. decembra o 10:00 hod. vo farskej klubovni v Predajnej bude birmovanecké stretnutie pre 
kandidátov z Predajnej. Účasť na stretnutí je povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie, a po stretnutí o 16:30 hod. bude 
nácvik detsko-mládežníckeho spevokolu. Pozývame deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 13. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej 
a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na 
faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov k prijatiu požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju 
rodinu a domácnosť na nastavajúci nový rok. Do koledníckej akcie budú zapojené mládež a deti. 

 Pripomíname, že pri jaskynke Panne Márii je umiestnený stromček a povešané salónky s číslami. Čísla sú pre 
Vás, aby sme anonymne pomohli tým, ktorí sú v našej farnosti v najväčšej núdzi. Pozývame, 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. Pričiňme sa k tomu, 
aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Katolícke noviny v čísle 49 mapujú apoštolskú cestu pápeža Františka v Afrike; zameriavajú sa na ticho, v 
ktorom hovoríme Bohu svoje „áno“; predstavujú Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul – 
vincentky. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je Príchod 
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 V sakristii si môžete vyzdvihnúť obrazy Božieho milosrdenstva na plastovej doske, ktoré ste si objednali. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 231,- €. Z čoho v Predajnej 101,- €. Pán Boh zaplať za 

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

 

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



 

J A S E N I E                                           06.12.2015 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
 

06.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Juraja Malčeka 1. výr. 

08.12. Utorok 16:00 Za  Agnesu Havranovú 1. výr. 
09.12. Streda 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Mariana Dutku 30. výr. 
10.12. Štvrtok 16:00 Za  syna Miroslava Švaba  
11.12. Piatok 16:00 Za  Irenu a Juraja Kováčových a ich rodičov 
12.12. Sobota 6:30 (rorátna sv. omša) Aid. 
 

13.12. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  manžela Jána Miklošku 
11:00 Za  Margarétu Kvačkajvú 1. výr. a jej rodičov Jozefa a Margitu 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to 

prikázaný sviatok. V tento deň Svätý Otec František vo Vatikáne otvorí mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.  
V našej farnosti ho budeme prežívať takto:  

- V týždni počas adorácie a v nedeľu na popoludňajšej pobožnosti sa budeme modliť Korunka k B. Milosrdenstvu. 
- Aj v rodinách chceme rozšíriť úctu k Božiemu Milosrdenstvu. Preto vás pozývame a povzbudzujeme, aby ste sa 
vo svojich domácnostiach spoločne v kruhu rodiny o 15:00 hod. alebo večer modlili Korunku k B. Milosrdenstvu. 
Taktiež vás pozývame zapojiť sa do aktivity „Putovný obraz Božieho Milosrdenstva.“ Po rodinách bude putovať 
obraz B. Milosrdenstva s brožúrkou, v ktorej sa nachádzajú modlitby. Nie je presne určené, čo sa treba pomodliť. 
Odporúčame Korunku a Litánie k B. Milosrdenstvu alebo iné modlitby s tematikou milosrdenstva. Obraz začne 
putovať od 1. januára 2016. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na papier v sakristii s presnou adresou. Ďalšie 
informácie sa dozviete neskôr.  
 V utorok pri sv. omši spoločne zasvätíme seba i našu farnosť Božiemu milosrdenstvu. 
 Do pozornosti dávame dekrét otca biskupa Stanislava, ktorý je na nástenke, o určení chrámov s bránou 

milosrdenstva v rožňavskej diecéze. Najbližší nám, je určený farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. 
Pozvánka na otvorenie brány v Brezne je na nástenke.  

 Vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 12. decembra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 13. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. Spovedať budeme v Predajnej 

a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 
 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii alebo na 

faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov k prijatiu požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju 
rodinu a domácnosť na nastavajúci nový rok. Do koledníckej akcie budú zapojené mládež a deti. 

 Katolícke noviny v čísle 49 mapujú apoštolskú cestu pápeža Františka v Afrike; zameriavajú sa na ticho, v 
ktorom hovoríme Bohu svoje „áno“; predstavujú Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul – 
vincentky. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je Príchod 
Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 V sakristii si môžete vyzdvihnúť obrazy Božieho milosrdenstva na plastovej doske, ktoré ste si objednali. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 231,- €. Z čoho v Jasení 130,- €. Pán Boh zaplať za Vaše 

milodary.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 

 

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


