
P R E D A J N Á                                 17.1.2021 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Sv. Šebastiána, mučeníka 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučenice 
PIATOK   Sviatok   Sv. Vincenta Pallottího 

ÚMYSLY 
Nedeľa 17.1.  Za † Jána Ďurčo nedož. 60. rokov uzavretia manželstva 
Streda 20.1.  (úmysel z Jasenia) 
Piatok 22.1.  (úmysel z Jasenia) 
Sobota 23.1.  Za duše v očistci 
Nedeľa 24.1.  (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Na základe Uznesenia vlády SR, a Vyhlášky ÚVZ SR, do 24.1.2021 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. 

 Od pondelka 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Jeho tohtoročná téma znie: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ 
(porov. Jan 15, 5-9). 

 V piatok 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho 
apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. 

 Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka 
slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období I, a pripomína všetkým veriacim 
význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím 
slovom a liturgiou. 

 Katolícke noviny v čísle 2 pripomínajú si 70 rokov od monsterprocesu s biskupmi J. 
Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. P. Gojdičom; uverejňujú pastiersky list KBS veriacim 
na Nový rok 2021; rozprávajú sa s pátrom Štefanom M. Bankovičom o pastorácii 
colníkov. 

 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. 

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


 

J A S E N I E                                        17.1.2021 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Sv. Šebastiána, mučeníka 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučenice 
PIATOK   Sviatok   Sv. Vincenta Pallottího 

ÚMYSLY 
17.1. Nedeľa  (Úmysel z Predajnej) 
18.1. Pondelok  (Úmysel zo 17.1.) Za  Milana Galfyho, rodičov a starých rodičov 
19.1. Utorok  Za  Emila Kordíka a rodičov 
20.1. Streda  (Úmysel zo 17.1.) Za  Jozefa Medveďa 1. výr. 
21.1. Štvrtok  Za  Máriu a Emila Sekáč a brata Ondreja 
22.1. Piatok  (Úmysel z 24.1.) Za  Ivana Lampera 2. výr., súrodencov, rodičov a starých rodičov 
24.1. Nedeľa  Za  Margitu Kučerovú 

OZNAMY 
 Na základe Uznesenia vlády SR, a Vyhlášky ÚVZ SR, do 24.1.2021 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. 

 Od pondelka 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Jeho tohtoročná téma znie: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ 
(porov. Jan 15, 5-9). 

 V piatok 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho 
apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. 

 Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka 
slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období I, a pripomína všetkým veriacim 
význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím 
slovom a liturgiou. 

 Katolícke noviny v čísle 2 pripomínajú si 70 rokov od monsterprocesu s biskupmi J. 
Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. P. Gojdičom; uverejňujú pastiersky list KBS veriacim na 
Nový rok 2021; rozprávajú sa s pátrom Štefanom M. Bankovičom o pastorácii colníkov. 

 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. 

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

