
P R E D A J N Á                                      26.1.2020 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
Nedeľa Božieho slova 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Angely Merici, panny 
UTOROK    Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
NEDEĽA    Sviatok     Obetovanie Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.1. 945 Za farníkov 
Streda 29.1. 1700 Za † Jána a Annu Trnovských a rodičov 
Piatok 31.1. 1700 Za † Jána Beraxu 
Sobota 1.2. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 2.2. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 1. februára z príležitosti Svetového dňa zasväteného života (2.2.), vo farnosti Lučenec – 

Rúbanisko bude stretnutie zasvätených osôb rožňavskej diecézy. Začiatok je vo farskom 
kostole Krista Kráľa o 9:30 h. Fatimskou pobožnosťou a následne o 10:30 bude sv. 
omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik. Pozvaní sú všetci. 

 Taktiež 1. februára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom 
kostole v Predajnej o 17:00 hod., následne o 18:00 hod. bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu máme sviatok Obetovanie Pána, pri omšiach bude posvätenie sviec.  
 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, 

katolíckym kňazom o. Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 14.-16.2.2020 v Aréne 
Brezno. Informácie a registrácia na: www.otecjames.cz. Je potrebné prihlásiť sa vopred. 

 Biskupstvo Nitra srdečne pozýva na Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky 
všetkých národov, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.2.2020 už po ôsmy raz v Mestskej hale 
na Klokočine v Nitre. Svätú omšu o 16.00 hod. bude celebrovať Mons. Viliam Judák, 
nitriansky biskup. Prihlásiť sa môžete u p. Zdenky Peťkovej. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 4 vysvetľujú, ako súvisí sviatok Obrátenia svätého apoštola 
Pavla s modlitbami za jednotu kresťanov; prinášajú rozhovor s biblistom Róbertom 
Lapkom o novom preklade Jánovho  evanjelia; predstavujú Arménsko, ktoré je malou 
krajinou, ale s veľkou vierou. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Predajnej 154,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.otecjames.cz/


 

J A S E N I E                                           26.1.2020 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
Nedeľa Božieho slova 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Angely Merici, panny 
UTOROK    Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
NEDEĽA    Sviatok     Obetovanie Pána 

ÚMYSLY 
 

26.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Ivana Lampera 1. výr., jeho rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  rodičov Annu a Ondreja Barbierikových 

28.1. Utorok 16:00 Za  rodičov, starých rodičov z oboch strán, a svokra Jána 
30.1. Štvrtok 16:00 Poďakovanie za prežité spoločné roky, s prosbou o Božiu pomoc 

pre rodinu Turčanovú a Dutkovú 
 

2.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodičov Tomáša a Máriu Gibalových a syna Jána 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 1. februára z príležitosti Svetového dňa zasväteného života (2.2.), vo farnosti Lučenec – 

Rúbanisko bude stretnutie zasvätených osôb rožňavskej diecézy. Začiatok je vo farskom 
kostole Krista Kráľa o 9:30 h. Fatimskou pobožnosťou a následne o 10:30 h. bude sv. 
omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik. Pozvaní sú všetci. 

 Taktiež 1. februára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom 
kostole v Predajnej o 17:00 hod., následne o 18:00 hod. bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu máme sviatok Obetovanie Pána, pri omšiach bude posvätenie sviec. 
 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, 

katolíckym kňazom o. Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 14.-16.2.2020 v Aréne 
Brezno. Informácie a registrácia na: www.otecjames.cz. Je potrebné prihlásiť sa vopred. 

 Biskupstvo Nitra srdečne pozýva na Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých 
národov, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.2.2020 už po ôsmy raz v Mestskej hale na 
Klokočine v Nitre. Svätú omšu o 16.00 hod. bude celebrovať Mons. Viliam Judák, 
nitriansky biskup. Prihlásiť sa môžete u p. Zdenky Peťkovej. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 4 vysvetľujú, ako súvisí sviatok Obrátenia svätého apoštola Pavla 
s modlitbami za jednotu kresťanov; prinášajú rozhovor s biblistom Róbertom Lapkom 
o novom preklade Jánovho  evanjelia; predstavujú Arménsko, ktoré je malou krajinou, ale 
s veľkou vierou. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Jasení 406,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.otecjames.cz/

