P R E D A J N Á

1.3.2020

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu
ÚMYSLY

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

1.3.
4.3.
6.3.
7.3.
8.3.

45

9
1700
1715
1700
945

Za Ružencové Bratstvo
Za † Annu Kvačkajovú 3. výr. a rodičov
Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Za farníkov
Za uzdravenie a pomoc Božiu pre celú rodinu
OZNAMY

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00
hod. bude spoločenstvo rodín.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami.
Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 6. marca od 10:00 hod. Sv. omša bude
o 17:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme Krížovú cestu. Prosím aby ste sa
pomodlili sami. Prosím rodičov a starých rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto
krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita.
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.
Už 9 krát prichádza Slovenska katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie
pôstneho obdobia v rodinách a farnostiach s podporou centier pre deti v Ugande
a Rwande prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Kto by chcel sa
zapojiť do kampane, tak obálky s pôstnymi krabičkami sú vyložené vzadu na stolíku.
Plagát je na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú, v čom spočíva pravá podstata pôstu;
pripomínajú si 30 rokov od vysviacky prvých ponovembrových slovenských
biskupov – Rudolfa Baláža, Eduarda Kojnoka a Alojza Tkáča; predstavujú farnosť
v Spišskom Hrušove.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili náš kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.

J A S E N I E

1.3.2020

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu
ÚMYSLY

1.3. Nedeľa
3.3. Utorok
5.3. Štvrtok
6.3. Piatok
8.3. Nedeľa

8:30
11:00
16:00
16:00
16:00
8:30
11:00

Za Ružencové Bratstvo
Za  Martu a Bohumila Bambuchových a starých rodičov
Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu
Za  manžela Jána Kučeru
Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za  Milana Kordíka
Za  rodinu Šluchovú a Potančokovú
OZNAMY

➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00
hod. bude spoločenstvo rodín.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
Vo štvrtok 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. Pobožnosť Krížovej cesty bude aj v piatok pol hodiny pred sv.
omšou. Prosím aby ste sa pomodlili sami.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami.
Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 6. marca od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude
vyložená od 9:30 hod. do svätej omši. Vzadu na stolíku je vyložený papier do ktorého
sa môžete zapísať na adoráciu po pol hodinách.
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.
Už 9 krát prichádza Slovenska katolícka charita s ponukou spojiť prežívanie pôstneho
obdobia v rodinách a farnostiach s podporou centier pre deti v Ugande a Rwande
prostredníctvom kampane Pôstna krabička pre Afriku. Kto by chcel sa zapojiť do
kampane, tak obálky s pôstnymi krabičkami sú vyložené vzadu na stolíku. Plagát je na
nástenke.
Katolícke noviny v čísle 9 vysvetľujú, v čom spočíva pravá podstata pôstu; pripomínajú
si 30 rokov od vysviacky prvých ponovembrových slovenských biskupov – Rudolfa
Baláža, Eduarda Kojnoka a Alojza Tkáča; predstavujú farnosť v Spišskom Hrušove.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili náš kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.

