
P R E D A J N Á                                       5.12.2021 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 

Nedeľa 5.12.  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 

Streda 8.12. 1700 Za farníkov 

Piatok 10.12. 1700 Za † Milana Bučko 1. výr. 

Sobota 11.12. 1700 Za † Annu a Júliusa Michaliskových, dcéru Boženu a syna Igora 

Nedeľa 12.12. 945 Za † Annu a Jána Fabian 
OZNAMY 

 Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25.11.2021 núdzový stav a zákaz 
vychádzania (zaťal do 9.11.) Z toho dôvodu je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. 
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby. Na súkromnú sv. omšu môže prísť 
do 5 osôb, ktoré nahlásili svoj úmysel. 20. min. pred sv. omšou v týždni bude možnosť 
požiadať o sviatosť zmierenia. Povolené sú obrady krstu, pohrebu, sobáša. 

 Počas lockdownu platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň 
povzbudzuje sa veriacich, aby zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v 
rodinách, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného 
milosrdenstva). 

 Zapisujem už aj úmysly na január. 
 V stredu 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň konči aj Rok 

sv. Jozefa. 
 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. 

 Kto má záujem o pastoračnú návštevu – koledu počas vianočného obdobia, prosím 
o telefonický kontakt do 18.12. 

 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že 
nemôžeme sa 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. 

 Na kostol obetovali bohuznáme osoby 20,- a 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 
 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                                            5.12.2021 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 
Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia  

5.12. 
 

Nedeľa  Úmysel presunutý na pondelok  6.12. 
6.12. Pondelok Za  z rodiny Jána Riesa 
7.12. Utorok 16:00 Za  Božku Gotthardovú 
8.12. Streda 16:00 Za  Juraja Malčeka 
9.12. Štvrtok 16:00 Za  syna Juraja a rodičov Barbierikových 

  8:30 Za  Pavla Štrbu a svokrovcov Kuvikových  

12.12. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  Annu a Mateja Kordíkových 

OZNAMY 

 Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25.11.2021 núdzový stav a zákaz 
vychádzania (zaťal do 9.11.) Z toho dôvodu je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. Kňazi môžu 
sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby. Na súkromnú sv. omšu môže prísť do 5 osôb, ktoré 
nahlásili svoj úmysel. 20. min. pred sv. omšou v týždni bude možnosť požiadať o sviatosť 
zmierenia. Povolené sú obrady krstu, pohrebu, sobáša. 

 Počas lockdownu platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň povzbudzuje 
sa veriacich, aby zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v rodinách, sledovaním 
prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného milosrdenstva). 

 Zapisujem už aj úmysly na január. 
 V stredu 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň konči aj Rok sv. 

Jozefa. 
 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. 

 Kto má záujem o pastoračnú návštevu – koledu počas vianočného obdobia, prosím o telefonický 
kontakt do 18.12. 

 Drahí členovia ružencového bratstva. Máme prvú nedeľu v mesiaci. Z dôvodu, že nemôžeme sa 
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. 

 Na charitu bohuznáme osoby obetovali 55,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. 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. 


