P R E D A J N Á

9.1.2022

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána
LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠTVRTOK

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka

9.1.
12.1.
14.1.
15.1.
16.1.

945
1700
1700
1700
945

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
ÚMYSLY

Za † Martina
Za duše v očistci
Za † manžela a rodičov
Za † Lýdiu a Viliama
Za farníkov
OZNAMY














Dnešným dňom sa konči vianočné obdobie.
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv.
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
V nedeľu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Skončil som s posvätením príbytkov vo farnosti. Navštívil som 58 domácnosti, z toho 13
v Predajnej. Veľmi ďakujem všetkým, ktorý ma pozvali a prijali Božie požehnanie na
nastávajúci rok. Nech Vás narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.
Nový Rímsky misál začal platiť 1. januára. Zmeny sa viac-menej týkajú modlitieb kňaza.
Niektoré malé úpravy sa však týkajú aj odpovedí veriacich. Z toho dôvodu Liturgická
komisia KBS zverejnila na svojej internetovej stránke www.liturgia.kbs.sk podrobnejšie
informácie o niektorých zmenách. Prosíme, aby ste sa s nimi oboznámili a počas slávenia
sv. omší počúvali aj odpovede kňaza, ktoré spolu s veriacimi bude nahlas vyslovovať.
Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad zaujímavého diania v Katolíckej cirkvi na
Slovensku a vovádzajú do nosnej témy čísla o pokoji, inšpirujúc sa slovami pápeža
Františka k 55. svetovému dňu pokoja; Predstavujú zákulisie z výroby nového Rímskeho
misála, ktorý vznikal v blízkosti mesta Trident; Rozprávajú sa s morálnym teológom
Ivanom Šulíkom, ako byť šíriteľom pokoja; Uvažujú o svätom krste, ktorým sme ponorení
do Božej lásky a otvára sa nám perspektíva jej večného prežívania; Približujú príbeh
vzácnej ženy Márie Libantovej, ktorá aj za mrakmi vnímala Boží pokoj. V ich rodinnom
dome pár dní pred Vianocami v roku 1971 vybuchol plyn. Mária utrpela popáleniny na 75
percentách tela a oheň jej natoľko poškodil nohy, že zostala pripútaná na invalidný vozík.
Cena Katolíckych novín v roku 2022 je 1,- €.
Na kostol obetovala bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

9.1.2022

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána
LITURGICKÝ KALENDÁR

ŠTVRTOK

Spomienka

9.1. Nedeľa
10.1. Pondelok
11.1. Utorok
13.1. Štvrtok
16.1. Nedeľa

8:30
11:00
13:00
16:00
16:00
8:30
11:00

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
ÚMYSLY

Za  Silviu Kováčovú
Za  Margitu a Tibora Kňazovických
Pohrebná sv. omša za  Vierku Kubackú
Za  Máriu Srnkovú
Za  Matildu Koscovú
Za  rodičov Jána Zajaca a mamu Veroniku, a Evu
Za  Paulínu a Jozefa Mesika a ich rodičov
OZNAMY













Dnešným dňom sa konči vianočné obdobie.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona
k Oltárnej Sviatosti.
V nedeľu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
Skončil som s posvätením príbytkov vo farnosti. Navštívil som 58 domácnosti, z toho 45
v Jasení. Veľmi ďakujem všetkým, ktorý ma pozvali a prijali Božie požehnanie na
nastávajúci rok. Nech Vás narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.
Nový Rímsky misál začal platiť 1. januára. Zmeny sa viac-menej týkajú modlitieb kňaza.
Niektoré malé úpravy sa však týkajú aj odpovedí veriacich. Z toho dôvodu Liturgická
komisia KBS zverejnila na svojej internetovej stránke www.liturgia.kbs.sk podrobnejšie
informácie o niektorých zmenách. Prosíme, aby ste sa s nimi oboznámili a počas slávenia
sv. omší počúvali aj odpovede kňaza, ktoré spolu s veriacimi bude nahlas vyslovovať.
Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad zaujímavého diania v Katolíckej cirkvi na
Slovensku a vovádzajú do nosnej témy čísla o pokoji, inšpirujúc sa slovami pápeža
Františka k 55. svetovému dňu pokoja; Predstavujú zákulisie z výroby nového Rímskeho
misála, ktorý vznikal v blízkosti mesta Trident; Rozprávajú sa s morálnym teológom
Ivanom Šulíkom, ako byť šíriteľom pokoja; Uvažujú o svätom krste, ktorým sme ponorení
do Božej lásky a otvára sa nám perspektíva jej večného prežívania; Približujú príbeh
vzácnej ženy Márie Libantovej, ktorá aj za mrakmi vnímala Boží pokoj. V ich rodinnom
dome pár dní pred Vianocami v roku 1971 vybuchol plyn. Mária utrpela popáleniny na 75
percentách tela a oheň jej natoľko poškodil nohy, že zostala pripútaná na invalidný vozík.
Cena Katolíckych novín v roku 2022 je 1,- €.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

