
P R E D A J N Á                                       18.02.2018 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

Nedeľa 18.2. 945 Za farníkov 
Pondelok 19.2. 1700 Za † Emíliu a Jána Fekiačových 
Streda 21.2. 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána 
Štvrtok 22.2. 1700 Za † manžela Miroslava 4. výr. 
Piatok 23.2. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 24.2. 1700 Na úmysel 
Nedeľa 25.2. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. 
 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a po 

sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlíme Krížovú cestu. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naše deti povzbudili 
k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V sobotu 24. februára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie všetkých 
prihlásených kandidátov na sviatosť birmovania. Účasť na tomto stretnutí je 
povinná! 

 Svätý Otec František v nedeľu 4.2.2018 na konci modlitby Anjel Pána oznámil, že 
vyhlásil 23. február 2018 (t.j. najbližší piatok) za Deň modlitby a pôstu za pokoj v 
Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je 
túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby. 

 Na budúcu nedeľu 25. februára o 16:30 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na budúcu sobotu 3. marca pozývame všetkých mladých našej farnosti, zvlášť 

mladých birmovancov do farnosti Nemecká, na dekanátne stretnutie mládeže. 
Program začína sv. omšou o 10:00 hod. Prihlásiť sa treba do piatku 23. februára. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní 
je príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný 
je iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo 
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 rozprávajú sa s bratislavským arcibiskupom Stanislavom 
Zvolenským a žilinským biskupom Tomášom Galisom; venujú sa významu a zmyslu 
kresťanského pôstu; pripomínajú si protinacistické odbojové hnutie Biela ruža. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 470,- €, z toho v Predajnej 130,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

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

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



  

J A S E N I E                                            18.02.2018 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

 

18.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Júliu Horvatovú, jej rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Máriu Demeterovú 

19.2. Pondelok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Martu Kubackú 
20.2. Utorok 16:00 Za povolania (sestry) 
21.2. Streda 16:00 Za  Vierku Glembovú 1. výr. 
22.2. Štvrtok 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových 
23.2. Piatok 16:00 Za  Annu Bodnárikovú 1.výr., rodičov a brata Emana 
24.2. Sobota 7:30 Za  rodičov Šluchových a brata Ondreja 

 

25.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Šarinu 9. výr. a rodičov Máriu a Emila 
11:00 Za  Amáliu Mamojkovú 13. výr. a manžela Jána 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude v kostole pobožnosť Krížovej cesty. 
 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 stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlíme Krížovú cestu. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naše deti povzbudili 
k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 V sobotu 24. februára o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie všetkých 
prihlásených kandidátov na sviatosť birmovania. Účasť na tomto stretnutí je povinná! 

 Svätý Otec František v nedeľu 4.2.2018 na konci modlitby Anjel Pána oznámil, že 
vyhlásil 23. február 2018 (t.j. najbližší piatok) za Deň modlitby a pôstu za pokoj v 
Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou 
Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby. 

 Na budúcu nedeľu 25. februára o 16:30 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na budúcu sobotu 3. marca pozývame všetkých mladých našej farnosti, zvlášť mladých 

birmovancov do farnosti Nemecká, na dekanátne stretnutie mládeže. Program začína 
sv. omšou o 10:00 hod. Prihlásiť sa treba do piatku 23. februára. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je 
iba jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo 
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 rozprávajú sa s bratislavským arcibiskupom Stanislavom 
Zvolenským a žilinským biskupom Tomášom Galisom; venujú sa významu a zmyslu 
kresťanského pôstu; pripomínajú si protinacistické odbojové hnutie Biela ruža. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 470,- €, z toho v Jasení 340,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali náš kostol. 

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


