
P R E D A J N Á                                      14.12.2014 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 14.12. 945 Za farníkov 
Pondelok 15.12. 1400 Pohrebná  sv. omša  za † Jána Švantnera 
    
Streda 17.12. 630 Za † Annu a Vojtecha Čunderlík (rorátka) 
    
Piatok 19.12. 630 Za † Františka (rorátka) 
Sobota 20.12. 1730 Za † Annu Sedliakovú a jej rodičov 
Nedeľa 21.12. 945 Za farníkov  

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. sa budeme modliť ruženec za zosnulého Jána Švantnera. 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná sv. spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky 

Narodenia Pána. A tak ako tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani tieto 
sa nedajú naplno prežiť, ak človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné a čisté. 
Využime dnes prítomnosť kňazov a príďme vyznať svoje hriechy Pánu Bohu vo 
sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista s čistým srdcom. 
Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 17:00 hod., potom v Predajnej od 
17:00 do 18:00 hod. Počas spovedi každé pol hodiny bude rozdávané sväté prijímanie. 
Prosím Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 V tomto týždni kvôli spovediam v dekanáte sv. omše v týždni (streda, piatok) budú ráno 
o 6:30 hod., okrem soboty, kde sv. omša bude o 17:30 hod. Aktivita pre deti bude 
v stredu a piatok. 

 Pripomínam o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil návratku, 
nech tak urobí čo najrýchlejšie.  

 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 najneskôr 
do piatka ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do sakristie alebo na farský úrad. 

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na 
budúcu nedeľu na sv. omšu, po ktorej oceníme našich účastníkov. 

 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života sa venujú zasväteným 
ľuďom; spomínajú na slovenského básnika Mikuláša Šprinca; predstavujú históriu 
známeho rakúskeho pútnického miesta Maria Taferl. 

 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 30,- eur., a bohuznáma osoba 50,- eur. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Upratovanie kostola pred vianočnými sviatkami bude v utorok 23. decembra a postará sa 

1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          14.12.2014 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

14.12. 
 
Nedeľa 

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

16.12. Utorok 6:30 Za  Ondreja Hôrčíka a manželku Martu (rorátka) 
    

18.12. Štvrtok 6:30 Za  Jána Miklošku, jeho rodičov a syna (rorátka) 
    

20.12. Sobota 6:30 Za farníkov (rorátka) 
   

21.12. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  rodičov Annu a Jozefa Sekačových 
11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Pavla a Paulinu 

 

OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predvianočná spoveď. Všetci sa tešíme na sviatky 

Narodenia Pána. A tak ako tajomstvo akýchkoľvek kresťanských sviatkov, tak ani 
tieto sa nedajú naplno prežiť, ak človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné 
a čisté. Využime dnes prítomnosť kňazov a príďme vyznať svoje hriechy Pánu 
Bohu vo sviatosti zmierenia a prežiť sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista s čistým 
srdcom. Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 17:00 hod., potom v 
Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Počas spovedi o 16:15 a 17:00 hod. bude 
rozdávané sväté prijímanie. Prosím Vás aby ste sv. spoveď neodkladali na poslednú 
chvíľu. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V tomto týždni kvôli spovediam v dekanáte sv. omše v týždni (utorok, štvrtok 

a sobotu) budú ráno o 6:30 hod. Aktivita pre deti bude vo štvrtok a sobotu. 
 Pripomínam o posvätení našich príbytkov počas koledy. Kto ešte nevyplnil 

návratku, nech tak urobí čo najrýchlejšie.  
 Končíme darčekovú akciu pomoci tým, ktorí ju v našej farnosti potrebujú. Preto 

prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar najneskôr do stredy 
ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do sakristie alebo na farský úrad. 

 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na 
budúcu nedeľu na sv. omšu o 11:00 hod. po ktorej oceníme našich účastníkov. 

 Katolícke noviny pri príležitosti začiatku Roka zasväteného života sa venujú 
zasväteným ľuďom; spomínajú na slovenského básnika Mikuláša Šprinca; 
predstavujú históriu známeho rakúskeho pútnického miesta Maria Taferl. 

 Na kostol bohuznáme osoby obetovali 40,- a 100,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


