
P R E D A J N Á                                      13.2.2022 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK  Spomienka  Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej 
Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa  13.2. 945 Za farníkov 
Streda 16.2. 1700 O Božie požehnanie a pomoc pre syna pri dožitých 45. rokov 
Piatok 18.2. 1700 Za † Jozefa Roháča 30. deň 
Sobota 19.2. 1700 Za † Petra Sojáka 2. výr. 
Nedeľa 20.2. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 V stredu pred sv. omšou je Sedembolestný ruženec a v piatok bude poklona k Oltárnej 

sviatosti. 
 V sobotu 19.2. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 

o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 

poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre 
slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten 
istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. 
Petra. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa 
zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. 
Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak 
si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Na nástenke je ponúka púti do Ríma pod 
vedením Mons. Stanislava Stolárika. 

 Katolícke noviny v čísle 6 venujú sa pri príležitosti sviatku sv. Valentína téme lásky 
z viacerých uhlov pohľadu a tiež vysvetľujú, prečo sa pravá láska nemeria majetkom; 
Približujú životný príbeh lekára, záchranára a prezidenta SČK Viliama Dobiáša; 
Rozprávajú sa s hercom Lukášom Latinákom; Odpovedajú na čitateľskú otázku, či nás 
Boh miluje všetkých rovnako; V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok 
z Rodinnej Biblie. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

https://www.navstevapapeza.sk/sk


 

J A S E N I E                                           13.2.2022 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK  Spomienka  Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov preblahoslavenej 
Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

13.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela, rodičov a synov 

11:00 Za  Helenu, manžela, syna a vnuka Matuška 
15.2. Utorok 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových, a ich rodičov 
17.2. Štvrtok 16:00 Za  vnuka Mária, manžela Jána a jeho rodičov 

 

20.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Margitu a Mariana Dutkových 

11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
OZNAMY 

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 19.2. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 
o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 

 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre 
slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten 
istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. 
Petra. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa 
zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. 
Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak 
si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Na nástenke je ponúka púti do Ríma pod 
vedením Mons. Stanislava Stolárika. 

 Katolícke noviny v čísle 6 venujú sa pri príležitosti sviatku sv. Valentína téme lásky 
z viacerých uhlov pohľadu a tiež vysvetľujú, prečo sa pravá láska nemeria majetkom; 
Približujú životný príbeh lekára, záchranára a prezidenta SČK Viliama Dobiáša; 
Rozprávajú sa s hercom Lukášom Latinákom; Odpovedajú na čitateľskú otázku, či nás 
Boh miluje všetkých rovnako; V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok 
z Rodinnej Biblie. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

https://www.navstevapapeza.sk/sk

