P R E D A J NÁ

05.01.2020

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána
LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
NEDEĽA

Slávnosť
Slávnosť

Nedeľa
5.1. 945
Pondelok 6.1. 1030
Streda
8.1. 1700
Piatok
10.1. 1700
Sobota
11.1. 1700
Nedeľa

Zjavenie Pána – Troch Kráľov
Krstu Krista Pána
ÚMYSLY
Za Ružencové Bratstvo
Za farníkov a obyvateľov obce
Za † Emila Rottera 2. výr.
Za † Jána Chamko
Za † Maroša Cibulu 3.výr.

12.1. 945 Za minuloročne prvoprijímajúce detí

OZNAMY
 Zajtra tj. pondelok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a
v našom 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. 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. pri príležitosti odpustovej slávnosti Troch kráľov
pozývame do farského kostola v Predajnej na koncert. Účinkuje spevák Martin
Vetrák.
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok
po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
 Katolícke noviny v čísle 1 sa zameriavajú na jednotu Cirkvi a na slová Panny Márie:
„Urobte všetko, čo vám povie.“; prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej
cirkvi počas uplynulého roka; približujú evanjelizačnú akciu Svetlo v tmách.
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
 Dnes po sv. omši (po premienke) budú členky Ružencového bratstva oboznámené
s hospodárením za rok 2019. Prosíme o účasť.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa.

J A S E N I E
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Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána
LITURGICKÝ KALENDÁR

Zjavenie Pána – Troch Kráľov
Krstu Krista Pána
ÚMYSLY
8:30 Za Ružencové Bratstvo
5.1. Nedeľa
11:00 Za  Vieru a Jozefa Kordíkových a ich rodičov
6.1. Pondelok 8:30 Za  Karola a Ruženu Bírešovú a ich rodičov
7.1. Utorok
16:00 Za  Jána Nútera nedožitých 100. rokov
9.1. Štvrtok
16:00 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových
8:30 Poďakovanie za dožite roky, s prosbou o Božie požehnanie
12.1. Nedeľa
11:00 Za  Davida Zohna 1. výr.
OZNAMY
 Zajtra tj. 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.
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývame.
Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Počas sv. omše bude
posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla.
A popoludní o 16:30 hod. pri príležitosti odpustovej slávnosti Troch kráľov
pozývame do farského kostola v Predajnej na koncert. Účinkuje spevák Martin
Vetrák.
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona
k Oltárnej sviatosti.
 Katolícke noviny v čísle 1 sa zameriavajú na jednotu Cirkvi a na slová Panny Márie:
„Urobte všetko, čo vám povie.“; prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej
cirkvi počas uplynulého roka; približujú evanjelizačnú akciu Svetlo v tmách.
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
PONDELOK
NEDEĽA

Slávnosť
Slávnosť

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

