
P R E D A J N Á                                      24.1.2021 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
Nedeľa Božieho slova 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok    Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
UTOROK    Spomienka   Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
STREDA    Spomienka   Sv. Angely Merici, panny 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.1.  (úmysel z Jasenia) 
Streda 27.1.  Za † Jána Paulika nedož. 25. rokov 
Piatok 29.1.  Za † Františku Makovičovú 
Sobota 30.1.  Za † Jána Beraxu a rodičov 
Nedeľa 31.1.  (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Do odvolania sú vo všetkých slovenských diecézach pozastavené slávenia verejných 

bohoslužieb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym 
počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je 
nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka 
verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, 
samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne. Kto nechce aby jeho 
úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 
048/6192133 alebo 0907494857. 

 Dnes je Nedeľa Božieho slova (ustanovená pápežom Františkom v roku 2019 apoštolským 
listom Aperuit illis). "Nedeľa Božieho slova je výbornou príležitosťou ukázať na význam 
Božieho slova pre náš každodenný život. Odporúčam rodinám, aby každú nedeľu spoločne 
čítali Božie slovo. Nech sú rodičia tí, ktorí ukážu deťom, aké je pre nás kresťanov dôležité. 
Práve v čase izolácie a obmedzení môžeme viac ako inokedy objaviť v Božom slove 
posolstvo života a nádeje, preto nech je našim každodenným chlebom, aby nikdy na našom 
pomyselnom duchovnom stole nechýbalo," riaditeľ KBD Anton Tyrol. 

 Dnes je taktiež 68. Svetový deň malomocných. Bol vyhlásený v roku 1954 Raoulom 
Follereau. 

 Katolícke noviny v čísle 3 vysvetľujú význam slávenia Nedele Božieho slova; približujú 
cestu Štefana Hudeca k opernému spevu; rozprávajú sa s Dagmar Kráľovou o tom, že 
proroctvá nie sú bežné príbehy. 

 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. 



 

J A S E N I E                                           24.1.2021 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
Nedeľa Božieho slova 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok    Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
UTOROK    Spomienka   Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
STREDA    Spomienka   Sv. Angely Merici, panny 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
24.1. Nedeľa  Za  Margitu Kučerovú 
25.1. Pondelok  

12:00 
(Úmysel z 31.1.) Za  rodinu Jána Šarinu a Janku Peťkovú 
Pohrebný obrad za  Máriu Kordíkovú 

26.1. Utorok  Za  Kolomana Mikloško a manželku Annu 
28.1. Štvrtok  Za  Ondreja, manželku a ich deti 
31.1. Nedeľa  Za  starých rodičov Martu a Jozefa Sanitrových, rodičov 

Annu a Pavla Sanitrových 
OZNAMY 

 Do odvolania sú vo všetkých slovenských diecézach pozastavené slávenia verejných 
bohoslužieb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym 
počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je 
nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka 
verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, 
samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne, avšak niektoré budú 
presunuté na neskôr. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím 
o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857. 

 Dnes je Nedeľa Božieho slova (ustanovená pápežom Františkom v roku 2019 apoštolským 
listom Aperuit illis). "Nedeľa Božieho slova je výbornou príležitosťou ukázať na význam 
Božieho slova pre náš každodenný život. Odporúčam rodinám, aby každú nedeľu spoločne 
čítali Božie slovo. Nech sú rodičia tí, ktorí ukážu deťom, aké je pre nás kresťanov dôležité. 
Práve v čase izolácie a obmedzení môžeme viac ako inokedy objaviť v Božom slove 
posolstvo života a nádeje, preto nech je našim každodenným chlebom, aby nikdy na našom 
pomyselnom duchovnom stole nechýbalo," riaditeľ KBD Anton Tyrol. 

 Dnes je taktiež 68. Svetový deň malomocných. Bol vyhlásený v roku 1954 Raoulom 
Follereau. 

 Katolícke noviny v čísle 3 vysvetľujú význam slávenia Nedele Božieho slova; približujú 
cestu Štefana Hudeca k opernému spevu; rozprávajú sa s Dagmar Kráľovou o tom, že 
proroctvá nie sú bežné príbehy. 

 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. 


