
P R E D A J N Á                                       07.12.2014 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 
PIATOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 07.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 08.12. 1430 
1730 

Pohrebný obrad za † Sidóniu Babkovú 
Za † Sidóniu Babkovú 

    
Streda 10.12. 630 Za † syna Juraja 5. výr. (rorátka) 
    
Piatok 12.12. 1730 Za † rodičov Antona a Annu 
Sobota 13.12. 1700 Za † Vladimíra Čunderlíka  20. výr. 
Nedeľa 14.12. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. sa budeme modliť ruženec za zosnulú Sidóniu Babkovú. 
 Zajtra t.j. pondelok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 17:30 hod. Hodinu pred sv. omšou bude 
Večeradlo. 

 Sedembolestný ruženec sa modlime v piatok pol hodiny pred sv. omšou. 
 Základná škola s materskou školou v Predajnej a so základnou umeleckou školou vo Valaskej nás 

srdečne pozývajú na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo farskom kostole v piatok 12. 
decembra o 16.00 hod.  

 Taktiež v piatok o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 V najbližšiu sobotu 13. decembra od 9:00 hod. pôjdem ku našim chorým. Prosím aby ste im dali 

vedieť. V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorý by sa chceli vyspovedať 
a prijať sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Na budúcu nedeľu 14. decembra sa v našej farnosti bude konať predvianočná spoveď. Začneme 
spovedať v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. a v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Prosím aby ste si 
spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. 

 Katolícke noviny monitorujú apoštolskú cestu Svätého Otca Františka v Turecku; spomínajú na 
slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského; zameriavajú sa na posolstvo svätého Jána 
Krstiteľa. 

 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. 

 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 
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. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 210,- €. Z čoho v Predajnej 89,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. 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                                            07.12.2014 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok 
PIATOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
 
  7.12. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za uzdravenie nemocnej dcéry 

  8.12. Pondelok 16:00 Za  Jaroslava Murína 
  9.12. Utorok 16:30 Za  Jozefa Silady a rodinu Švabikovú 
    
11.12. Štvrtok 6:30 Za  Miroslava Švaba (rorátka) 
    
13.12. Sobota 6:30 Za farníkov (rorátka) 
 

14.12. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Egidia Kordíka, manželku Angelu a syna Emanuela 
11:00 Za  Štefana Murína a rodičov 

OZNAMY: 
 Zajtra t.j. pondelok 8. decembra budeme v liturgii Cirkvi prežívať slávnosť Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša v tento deň bude o 16:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 V piatok 12. decembra od 9:00 hod. pôjdem ku našim chorým. Prosím aby ste im dali vedieť. 

V sakristii bude listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorý by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Základná škola s materskou školou v Predajnej a so základnou umeleckou školou vo Valaskej nás 
srdečne pozývajú na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční vo farskom kostole v piatok 12. 
decembra o 16.00 hod. 

 Na budúcu nedeľu 14. decembra sa v našej farnosti bude konať predvianočná spoveď. Začneme 
spovedať v Jasení od 15:30 do 17:00 hod. a v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Prosím aby ste si 
spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Vzadu na stolíku sú pripravené návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich 
odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. 

 Katolícke noviny monitorujú apoštolskú cestu Svätého Otca Františka v Turecku; spomínajú na 
slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského; zameriavajú sa na posolstvo svätého Jána 
Krstiteľa. 

 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 tomto týždni končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto 
prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar do budúcej nedele ku stromčeku 
v zadnej časti kostola alebo do sakristie alebo na farský úrad. Prosím aby ste ku darom priložili aj číslo 
ktoré bolo na kartičke. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 210,- €. Z čoho v Jasení 121,- €. Pán Boh zaplať 
za Vaše milodary.  

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol.  
 

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


