
P R E D A J N Á                               29.12.2019 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA  Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 
ŠTVRTOK  Spomienka Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
PIATOK   Spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš 

ÚMYSLY 
Nedeľa 29.12. 945 Za † rodičov Vojtecha a Annu Čunderlíkových a Dušana Koralku 
Utorok 31.12. 1700 Poďakovanie za uplynulý rok 
Streda 1.1.2020 1030 Za farníkov 
Piatok 3.1.2020 830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 4.1.2020 830 Za † Lýdiu a Mateja Mistrikových 
Nedeľa 5.1.2020 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V utorok 31.12. o 17:00 hod. bude ďakovná sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom Teba 

Bože chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky. 

 V stredu 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to prikázaný sviatok. Sv. 
omša bude o 10:30 hod. 

 V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by veľmi potreboval 
sa vyspovedať môže to urobiť pred sv. omšou v týždni. Ku chorým tento mesiac nepôjdem, pôjdem 
vo februári. Po sv. omši, ktorá bude ráno o 8:30 hod. bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 4. januára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole o 7:30 hod., 
následne o 8:30 hod. bude sv. omša. 

 Na budúci pondelok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a v našom farskom 
kostole odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 h. a pozvanie na našu slávnosť prijal o. Artur 
Cierlicki, pallotín, magister noviciátu v SNV. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy 
a kadidla. S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývam. 
A popoludní o 16:30 h. pozývame do farského kostola v Predajnej na koncert speváka Martina Vetráka. 

 Skúška spevu na odpustovú slávnosť bude na budúcu nedeľu 5.1. o 17:00 hod. vo farskom kostole. 
 V kostole sa nachádza nový bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, ktoré Vám prináša bohatý 

program. Rádio Mária môžete nielen počúvať, ale sa aj aktívne zapojiť do živého vysielania modlitieb. 
Kontakty a informácie nájdete v časopise. 

 V tomto týždni pokračujem s pastoračnou návštevou – koledou vo farnosti. Deti z Predajnej nech 
prídu na faru v pondelok o 15:30 hod. 

Dnes nedeľa 29.12., Jasenie, od 14:30 h. ul. Mlynská (začnem od Ocú), Švermova a Mlyništie č. 492. 
V pondelok 30.12., Predajná, od 16:00 hod. ul. Farská, Borgondia, Bečov. 
V stredu  1.1., od 14:30 hod. Kramlište (začnem od Predajnej). 
Vo štvrtok 2.1., Jasenie, od 16:00 hod. Partizánska cesta č. 449, a následne Potočná. 
V piatok  3.1., Jasenie, od 16:00 hod. Športová, Pod breh, Dolná. 
V sobotu  4.1., Jasenie, od 14:30 hod. Mlyništie (bytovky pri družstve), Partizánska cesta č. 108, 
Malá Hrabina, Horná. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 Chceme poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby, pri upratovaní kostola 

a okolia, pani organistke a spevákom, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu, pánu 
kostolníkovi a miništrantom. Pán Boh Vám zaplať. 

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



 

J A S E N I E                                       29.12.2019 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA  Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 
ŠTVRTOK  Spomienka Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
PIATOK   Spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš 

ÚMYSLY 
 

29.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodinu Kováčikových 
11:00 Za farníkov 

31.12. Utorok 15:30 Za  rodičov Kvačkajových a bratov Silvestra, Františka a za Roberta 
1.1.2020 Streda 9:00 Za  rodičov Kováčových a ich rodičov 
2.1.2020 Štvrtok 7:30 Za  rodičov, súrodencov 
3.1.2020 Piatok 7:30 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
 

5.1.2020 
 

Nedeľa   8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Vieru a Jozefa Kordíkových a ich rodičov 

OZNAMY 
 V utorok 31.12. o 15:30 hod. bude sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože chválime a 

krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných podmienok úplné 
odpustky. 

 V stredu 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to prikázaný sviatok. Sv. 
omša bude len o 9:00 hod. 

 V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by veľmi potreboval sa 
vyspovedať môže to urobiť pred sv. omšou v týždni. Ku chorým tento mesiac nepôjdem, pôjdem vo 
februári. Po sv. omši, ktorá bude ráno o 7:30 hod. bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 4. januára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole v Predajnej o 7:30 
hod., následne o 8:30 hod. bude sv. omša. 

 Na budúci pondelok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a vo farskom kostole 
odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na našu slávnosť prijal o. Artur Cierlicki, 
pallotín, magister noviciátu v SNV. Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Počas sv. 
omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. 
Všetkých srdečne pozývam. A popoludní o 16:30 hod. pozývame do kostola v Predajnej na koncert. 
Účinkuje spevák Martin Vetrák. 

 V kostole sa nachádza nový bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, ktoré Vám prináša bohatý 
program. Rádio Mária môžete nielen počúvať, ale sa aj aktívne zapojiť do živého vysielania modlitieb. 
Kontakty a informácie nájdete v časopise. 

 V tomto týždni pokračujem s pastoračnou návštevou – koledou vo farnosti. Deti z Jasenia nech prídu dnes 
ku Obecnému úradu o 14:15 hod. 

V nedeľu 29.12., Jasenie, od 14:30 h. ul. Mlynská (začnem od Ocú), Švermova a Mlyništie č. 492. 
V pondelok 30.12., Predajná, od 16:00 hod. ul. Farská, Borgondia, Bečov. 
V stredu  1.1., od 14:30 hod. Kramlište (začnem od Predajnej). 
Vo štvrtok 2.1., Jasenie, od 16:00 hod. Partizánska cesta č. 449, a následne Potočná. 
V piatok  3.1., Jasenie, od 16:00 hod. Športová, Pod breh, Dolná. 
V sobotu  4.1., Jasenie, od 14:30 hod. Mlyništie (bytovky pri družstve), Partizánska cesta č. 108, Malá 
Hrabina, Horná. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
 Chceme poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby, pri upratovaní kostola 

a okolia, pani organistke a spevokolom, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu, pánu 
kostolníkovi a miništrantom. Pán Boh Vám zaplať. 

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


