
P R E D A J N Á                               3.1.2021 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť   Zjavenie Pána – Troch Kráľov 

NEDEĽA    Slávnosť  Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 

Nedeľa 3.1.  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 

Pondelok 4.1.  (úmysel z 27.12.) Za † Annu Mackovú 1. výr. 

Streda 6.1.  (úmysel z Jasenia) 

Piatok 8.1. 
 

Za † rodinu Medveďovú 

Sobota 9.1.  Za † Jozefa Beraxu 

Nedeľa 10.1. 
 

(úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a 

pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, 
nadobúdajúcej účinnosť 1.1.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1.1. až do 
24.1.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie 
zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o 
veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
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. 

 Vzhľadom na pozastavenie verejných bohoslužieb zapísané úmysly slúžim súkromne, avšak 
niektoré úmysly budú presunuté na neskôr. Úmysly budú vypisované v oznamoch. Kto nechce 
aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 
048/6192133 alebo 0907494857. 

 V stredu 6.1. je sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov. Odpustová slávnosť v Predajnej sa 
bohužiaľ v tomto roku konať nebude. 

 Skončil som s posvätením príbytkov vo farnosti. Navštívil som 64 domácnosti, z toho 20 
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. 

 Na stránke http://www.burv.sk/ je pozvánka otca biskup Stanislava Stolárika k spoločnej 
modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom“, a taktiež odporúčané modlitby. 

 Taktiež na stránkach http://www.burv.sk/ a TK KBS je Pastiersky list KBS na Nový rok 2021 
- rok sčítania obyvateľstva. 

 Na kostol obetovali bohuznámi 30,- € a 20,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že nemôžeme 

sa zhromažďovať na sv. omši v kostole, v tomto mesiaci január si nebudeme vymieňať 
ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej modliť tajomstvo, ktoré sa modlil doteraz. 

Ohlášky 1 
Dňa 16.01.2021 chcú uzatvoriť manželstvo: Kristi Kiose, ktorý pochádza z farnosti Anatolikos 
(Grécko), a Zuzana Kňazovická, ktorá pochádza z farnosti Predajná. Ak by niekto vedel o nejakej 
prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 
 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf
http://www.burv.sk/
http://www.burv.sk/
https://www.tkkbs.sk/


Otec bp Stanislav Stolárik nás pozýva k spoločnej modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom“. 
 

   V čase pandémie koronavírusu sú akoby do úzadia posunuté opakované slová pápeža Františka, že na 

svete je v súčasnosti otvorene prenasledovaných 100 miliónov kresťanov, čo história doteraz nepoznala. 

Treba však povedať, že sa vedie aj skrytý, veľmi sofistikovaný boj proti Bohu a Cirkvi, rodine, životu 

a základným prirodzeným hodnotám. 

   Je naozaj veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich 

domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor 

a zdroj sily a ochrany pre naša rodiny. 

   Pozývam vás k spoločnej modlitbe v rodinách – od slávnosti Božieho Narodenia (25.12.) do sviatku 

Obetovania Pána (2.2.). Tento čas nás najviac uvádza do tajomstva príchodu Spasiteľa na zem 

a vzbudzuje nádej, že On nás môže a chce vykúpiť zo všetkého, čo nás zväzuje, zotročuje, prekáža žiť 

v slobode Božích detí. Týchto 40 dní, môže byť prejavom vďaky za dar rodiny, za všetko dobre a krásne, 

čo v našich rodinách je, ale tiež časom odprosovania za chyby a hriechy našich rodín a prosbou 

o ozdravenie našich rodín, aby sa premieňali podľa vzoru Svätej Rodiny na „nazaretské“ príbytky, kde je 

hlavným zákonom láska, úcta k životu, k hodnotám rodiny, manželstva. Ale ktoré sú aj ochránené od 

vplyvu Zlého tak, ako v tomto čase bola ochránená aj nazaretská rodina. Pripomínam, že Rok sv. Jozefa, 

ktorý vyhlásil Sv. Otec František, je silným motívom prosiť za naše rodiny zvlášť na príhovor tohto 

veľkého svätca, ktorého vzývame aj pod titulmi „ozdoba domáceho života“, „opora rodín“. 

 Spoločná modlitba môže prebiehať vo viacerých variáciách podľa podmienok rodiny, samozrejme aj 

podľa veku detí. Od najjednoduchšej formy až po dlhšiu modlitbu, ktorá môže obsahovať napríklad: 

1. Žalm 51 – ako odprosenie za hriechy členov rodiny (možno ich aj osobitne spomenúť). 

2. Desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny, za víťazstvo Panny Márie v našich 

srdciach. 

3. Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame sv. Jozef...“. 

4. Žalm 121 o Božej starostlivosti a ochrane nášho domu. 

Každý štvrtok, ktorý je dňom ustanovenia Eucharistie, povzbudzujem aspoň krátku chvíľu adorovať 

Ježiša pred Eucharistiou. Keď to nebude možné v kostole, využite možnosť adorácie prostredníctvom 

médií alebo vždy je možnosť v srdci sa preniesť pred svätostánok v kostole a tak adorovať Ježiša. 

Každý piatok na záver spoločnej modlitby povzbudzujem uctiť si kríž a učiť tomu aj deti v rodine, 

dospelí môžu meditovať o utrpení Pána Ježiša, ktorým nás všetkých vykúpil. 

Na záver, 2. februára 2021, v deň Obetovania Pána, ktorý slávime na 40-ty deň po narodení Ježiša, 

chceme aj my obetovať samých seba, naše rodiny, naše príbytky Bohu Otcovi. Pomodlíme sa desiatok 

ruženca k Duchu Svätému s vierou, že On, ktorý vstúpil do nášho života pri krste, má moc oživovať 

tieto dary v našich dušiach a pôsobiť v našich rodinách. Chceme žiť v spoločenstve s Najsvätejšou 

Trojicou. Svätá Rodina najdokonalejšie priblížila prežívanie vzťahov v Najsvätejšej Trojici a preto ju 

chcem pozvať do našich príbytkov, nasledovať príklad jej života, vzťahov a prosiť o jej pomoc 

a ochranu. 

   Bolo by dobré, aby sme sa takto modlili nielen v rodinách, ale aj v spoločenstvách zasvätených 

a vysvätených osôb, aby sa všetky miesta stali počas tohto obdobia miestami modlitby. Zvláštna Božia 

ochrana nad Svätou Rodinou v Nazarete sa vzťahuje na všetky modliace sa spoločenstvá osôb. 

   Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, 

čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné. 



 

J A S E N I E                                     3.1.2021 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť   Zjavenie Pána – Troch Kráľov 

NEDEĽA    Slávnosť  Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 
 

3.1. 
 

Nedeľa 
 Za  Ružencové Bratstvo z Jasenia a Predajnej 

  

5.1. Utorok  Za  Vieru Kordíkovú, Jozefa Kordíka a ich rodičov 

6.1. Streda  Za  rodičov Jána Zajaca a mamu Veroniku a mamu Evu 
7.1. Štvrtok  Za  Margitu Kučerovú 

 

10.1. 
 

Nedeľa 
 Za  Štefana, manželku, synov a ich rodičov a svokrovcov 

  

OZNAMY 
 Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a 

pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, 
nadobúdajúcej účinnosť 1.1.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1.1. až do 
24.1.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie 
zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o 
veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 
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. 

 Vzhľadom na pozastavenie verejných bohoslužieb zapísané úmysly slúžim súkromne, avšak 
niektoré úmysly budú presunuté na neskôr. Úmysly budú vypisované v oznamoch. Kto nechce 
aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 
048/6192133 alebo 0907494857. 

 V stredu 6.1. je sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov. Odpustová slávnosť v Predajnej sa 
bohužiaľ v tomto roku konať nebude. 

 Skončil som s posvätením príbytkov vo farnosti. Navštívil som 64 domácnosti, z toho 44 
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. 

 Na stránke http://www.burv.sk/ je pozvánka otca biskup Stanislava Stolárika k spoločnej 
modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom“, a taktiež odporúčané modlitby. 

 Taktiež na stránkach http://www.burv.sk/ a TK KBS je Pastiersky list KBS na Nový rok 2021 
- rok sčítania obyvateľstva. 

 Na kostol obetovali bohuznámi 20,- € a 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že nemôžeme 

sa zhromažďovať na sv. omši v kostole, v tomto mesiaci január si nebudeme vymieňať 
ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej modliť tajomstvo, ktoré sa modlil doteraz. 

Ohlášky 1 
Dňa 16.01.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Kristi Kiose, ktorý pochádza z farnosti Anatolikos 
(Grécko), a Zuzana Kňazovická, ktorá pochádza z farnosti Predajná. Ak by niekto vedel o nejakej 
prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 
 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf
http://www.burv.sk/
http://www.burv.sk/
https://www.tkkbs.sk/


Otec bp Stanislav Stolárik nás pozýva k spoločnej modlitbe: Vytvorme „Nazaretský dom“. 
 

   V čase pandémie koronavírusu sú akoby do úzadia posunuté opakované slová pápeža Františka, že na 

svete je v súčasnosti otvorene prenasledovaných 100 miliónov kresťanov, čo história doteraz nepoznala. 

Treba však povedať, že sa vedie aj skrytý, veľmi sofistikovaný boj proti Bohu a Cirkvi, rodine, životu 

a základným prirodzeným hodnotám. 

   Je naozaj veľmi potrebné spojiť sa v modlitbe za ochranu rodiny, ochranu manželstiev a našich 

domovov, aby sa stali „Nazaretom“, v ktorom bude mať svoje nezastupiteľné miesto Svätá Rodina, vzor 

a zdroj sily a ochrany pre naša rodiny. 

   Pozývam vás k spoločnej modlitbe v rodinách – od slávnosti Božieho Narodenia (25.12.) do sviatku 

Obetovania Pána (2.2.). Tento čas nás najviac uvádza do tajomstva príchodu Spasiteľa na zem 

a vzbudzuje nádej, že On nás môže a chce vykúpiť zo všetkého, čo nás zväzuje, zotročuje, prekáža žiť 

v slobode Božích detí. Týchto 40 dní, môže byť prejavom vďaky za dar rodiny, za všetko dobre a krásne, 

čo v našich rodinách je, ale tiež časom odprosovania za chyby a hriechy našich rodín a prosbou 

o ozdravenie našich rodín, aby sa premieňali podľa vzoru Svätej Rodiny na „nazaretské“ príbytky, kde je 

hlavným zákonom láska, úcta k životu, k hodnotám rodiny, manželstva. Ale ktoré sú aj ochránené od 

vplyvu Zlého tak, ako v tomto čase bola ochránená aj nazaretská rodina. Pripomínam, že Rok sv. Jozefa, 

ktorý vyhlásil Sv. Otec František, je silným motívom prosiť za naše rodiny zvlášť na príhovor tohto 

veľkého svätca, ktorého vzývame aj pod titulmi „ozdoba domáceho života“, „opora rodín“. 

 Spoločná modlitba môže prebiehať vo viacerých variáciách podľa podmienok rodiny, samozrejme aj 

podľa veku detí. Od najjednoduchšej formy až po dlhšiu modlitbu, ktorá môže obsahovať napríklad: 

1. Žalm 51 – ako odprosenie za hriechy členov rodiny (možno ich aj osobitne spomenúť). 

2. Desiatok ruženca s prosbou za konkrétne potreby rodiny, za víťazstvo Panny Márie v našich 

srdciach. 

3. Litánie k sv. Jozefovi s modlitbou „K tebe sa utiekame sv. Jozef...“. 

4. Žalm 121 o Božej starostlivosti a ochrane nášho domu. 

Každý štvrtok, ktorý je dňom ustanovenia Eucharistie, povzbudzujem aspoň krátku chvíľu adorovať 

Ježiša pred Eucharistiou. Keď to nebude možné v kostole, využite možnosť adorácie prostredníctvom 

médií alebo vždy je možnosť v srdci sa preniesť pred svätostánok v kostole a tak adorovať Ježiša. 

Každý piatok na záver spoločnej modlitby povzbudzujem uctiť si kríž a učiť tomu aj deti v rodine, 

dospelí môžu meditovať o utrpení Pána Ježiša, ktorým nás všetkých vykúpil. 

Na záver, 2. februára 2021, v deň Obetovania Pána, ktorý slávime na 40-ty deň po narodení Ježiša, 

chceme aj my obetovať samých seba, naše rodiny, naše príbytky Bohu Otcovi. Pomodlíme sa desiatok 

ruženca k Duchu Svätému s vierou, že On, ktorý vstúpil do nášho života pri krste, má moc oživovať 

tieto dary v našich dušiach a pôsobiť v našich rodinách. Chceme žiť v spoločenstve s Najsvätejšou 

Trojicou. Svätá Rodina najdokonalejšie priblížila prežívanie vzťahov v Najsvätejšej Trojici a preto ju 

chcem pozvať do našich príbytkov, nasledovať príklad jej života, vzťahov a prosiť o jej pomoc 

a ochranu. 

   Bolo by dobré, aby sme sa takto modlili nielen v rodinách, ale aj v spoločenstvách zasvätených 

a vysvätených osôb, aby sa všetky miesta stali počas tohto obdobia miestami modlitby. Zvláštna Božia 

ochrana nad Svätou Rodinou v Nazarete sa vzťahuje na všetky modliace sa spoločenstvá osôb. 

   Skúsenosť nespočetného množstva ľudí dosvedčuje, že úprimnú modlitbu Boh vypočuje a dá nám to, 

čo je pre nás a naše rodiny dobré a potrebné. 


