
P R E D A J N Á                                      25.01.2015 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
STREDA     Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 25.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 26.01. 1730 Za † Jozefa Fekiača k nedož. 91. narodenín 
    
Streda 28.01. 1730 Za † rodičov Máriu a Františka Muchových 
    
Piatok 30.01. 1730 Za † Jána Frgelca a Jána Paulika 
Sobota 31.01. 1730 Za † Jána Švantnera nedož. 72. rokov a † rodičov a svokrovcov 
Nedeľa 01.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti do šiesteho 

ročníka. Bude karneval pre deti, tak prosíme aby si deti doniesli masky. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 30. januára o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 V sobotu sv. omša bude pol hodiny neskôr čiže o 17:30 hod.  
 Na budúcu nedeľu 1. februára o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Vzadu v kostole sú vyložené letáčiky, ktoré sa venujú referenda o rodine, ktoré 

bude 7. februára 2015. Sú v nich vysvetlené tri referendové otázky. Môžete so ich 
vziať pre vlastnú potrebu, aby ste dokázali lepšie obhájiť význam referenda, 
prípadne vziať letáčik pre svojich susedov, alebo kolegov v práci, ktorí majú 
záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. 

 Katolícke noviny spomínajú na kňaza Štefana Furdeka, ktorý sa venoval 
slovenským prisťahovalcom v Amerike; pozývajú na návštevu stredovekých 
arménskych kláštorov; odpovedajú na otázku, prečo sú sekty lákadlom a aké sú ich 
znaky. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 354,- € a 80 centov, z toho 
v Predajnej 147,- € a 85 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           25.01.2015 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
STREDA     Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 

 
ÚMYSLY: 

 

25.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Veroniku na Mareka Núterových 
11:00 Za  Annu a Emila nedož. 80. rokov, a Máriu nedož. 100. rokov 

27.1. Utorok 16:30 Za  Annu a Pavla Sanitrových a starých rodičov Martu a Jozefa 
    

29.1. Štvrtok 16:30 Za  syna Klementa 1. výr. 
30.1. Piatok 16:30 Za farníkov 
31.1. Sobota 16:00 Sobášna sv. omša za Terku Kubišovú a Tomáša Kováča 

      

1.2. 

 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za zdravie a pomoc Božiu jubilantke 

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti do šiesteho 

ročníka. Bude karneval pre deti, tak prosíme aby si deti doniesli masky. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu sv. omša v Predajnej bude pol hodiny neskôr čiže o 17:30 hod.  
 Na budúcu nedeľu 1. februára o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Vzadu v kostole sú vyložené letáčiky, ktoré sa venujú referenda o rodine, ktoré 

bude 7. februára 2015. Sú v nich vysvetlené tri referendové otázky. Môžete so ich 
vziať pre vlastnú potrebu, aby ste dokázali lepšie obhájiť význam referenda, 
prípadne vziať letáčik pre svojich susedov, alebo kolegov v práci, ktorí majú 
záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. 

 Katolícke noviny spomínajú na kňaza Štefana Furdeka, ktorý sa venoval 
slovenským prisťahovalcom v Amerike; pozývajú na návštevu stredovekých 
arménskych kláštorov; odpovedajú na otázku, prečo sú sekty lákadlom a aké sú ich 
znaky. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 354,- € a 80 centov z toho 
v Jasení 206,- € a 95 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


