
P R E D A J N Á                                     06.12.2020 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
ŠTVRTOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej 
PIATOK    Spomienka   Sv. Damaza I., pápeža 
SOBOTA    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 

ÚMYSLY 
Nedeľa 6.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 7.12. 1300 Pohrebný obrad v dome smútku za † Máriu Predajňovú 
Utorok 8.12. 1700 Aid. 
Streda 9.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † Milana, Vincenta a rodičov 
Piatok 11.12. 1700 Za † Paľka 9. výr. 
Sobota 12.12. 1700 Na úmysel rodiny 
Nedeľa 13.12. 945 Za † Vladimíra Čunderlíka a rodičov z oboch strán 

OZNAMY 
 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 

všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.  
 Taktiež pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o 

ďalších prostriedkoch pokánia akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod 
hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.  

 V utorok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. 
Sv. omša bude o 17:00 hod.  

 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali 
v sakristii alebo na faru do 18.12. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu požehnania od 
Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Katolícke noviny v čísle 49 povzbudzujú k tomu, aby sme Sväté písmo používali ako 
spoľahlivý návod na život; vysvetľujú, prečo v biblických číslach netreba hľadať presnosť; 
rozprávajú sa s kňazom Jánom Vallom, ktorý je zanietený filatelista. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 430,- €, z čoho 
v Predajnej 108,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali 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 adventného týždňa.  



J A S E N I E                                           06.12.2020 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
ŠTVRTOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej 
PIATOK    Spomienka   Sv. Damaza I., pápeža 
SOBOTA    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 

ÚMYSLY 
 

6.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Pavla Štrbu a rodičov Rosových 

8.12. Utorok 16:00 Za farníkov 
10.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Máriu a Mareka Sanitrových a ich rodičov 

 

13.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Jána Kučeru 1. výr. 
11:00 Za  syna Juraja 11. výr. 

OZNAMY 

 Pamätajme o tzv. šachovnicovom sedení v kostole a o hygienických opatreniach. Stále platí 
všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.  

 Taktiež pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o 
ďalších prostriedkoch pokánia akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod 
hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.  

 V utorok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. 
omša bude o 16:00 hod. Hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosím, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 18. decembra. Povzbudzujem všetkých farníkov k prijatiu požehnania 
od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že nemôžeme 
sa všetci zhromažďovať na sv. omši v kostole, v tomto mesiaci december si nebudeme 
vymieňať ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej modliť tajomstvo, ktoré sa modlil 
doteraz. 

 Katolícke noviny v čísle 49 povzbudzujú k tomu, aby sme Sväté písmo používali ako 
spoľahlivý návod na život; vysvetľujú, prečo v biblických číslach netreba hľadať presnosť; 
rozprávajú sa s kňazom Jánom Vallom, ktorý je zanietený filatelista. 

 Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 430,- €, z čoho v Jasení 
322,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

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 adventného týždňa. 


