
P R E D A J N Á                                       31.01.2016 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok     Obetovanie Pána 
STREDA     Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
PIATOK     Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 31.01. 945 Za † Milana Vaša 1. výr. 
Pondelok 01.02. 1700 Za † Jána Frgelca 
Utorok 02.02. 1700 Aid. 
Streda 03.02. 1700 Za † manžela Vladimíra 
Štvrtok 04.02. 1700 Za farníkov 
Piatok 05.02. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 06.02. 1700 Za † Ondreja Bíreša nedož. 70. rokov 
Nedeľa 07.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývame deti do farskej klubovne na malý karneval. 

Prosíme aby ste si doniesli masky. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V utorok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omše bude 
posvätenie Hromníc. V tento deň sa skonči Rok zasväteného života. 

 V stredu 3. februára máme spomienku na Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Na konci 
sv. omši sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 
Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 5. februára od 8:30 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 O zajtra do konca Roka milosrdenstva začne podľa zoznamu v našej farnosti putovať 
obrazu milosrdného Ježiša. 

 V tomto roku od 25.–31. júla 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnia Svetové dni 
mládeže (SDM). Mottom tohtoročného stretnutia sú slová Ježiša „Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Ak by niekto z Vás, zvlášť mladých, chcel sa zúčastniť 
SDM prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na farskom úrade. 

 Katolícke noviny v čísle 4 sa zameriavajú na bratské napomenutie a ako povedať 
pravdu, aby naprávala; rozprávajú sa s astronómom Jurajom Tóthom o tom, či je na 
Marse život; približujú históriu swingovej hudby. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol a zložili vianočnú výzdobu. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           31.01.2016 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok     Obetovanie Pána 
STREDA     Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
PIATOK     Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
 

31.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  syna Milana Kučeru 
11:00 Za  syna Ľuboška 15. výr. 

2.2. Utorok 16:00 Aid. 
3.2. Streda 16:00 Za pomoc Božiu vnučke 
4.2. Štvrtok 16:00 Za  Jozefa Cipika, syna Jozefa a vnuka 
5.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

      

7.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Okosiho nedož. 100. rokov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývame deti do farskej klubovne na malý karneval. 

Prosíme aby ste si doniesli masky. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V utorok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Sv. omša bude o 16:00 hod., a 
na začiatku sv. omši bude posvätenie Hromníc. V tento deň sa skonči Rok 
zasväteného života. 

 V stredu 3. februára máme spomienku na Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Na konci 
sv. omši sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 
Ku chorým v Jasení pôjdeme v piatok 5. februára od 8:00 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V tomto roku od 25.–31. júla 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnia Svetové dni 
mládeže (SDM). Mottom tohtoročného stretnutia sú slová Ježiša „Blahoslavení milosrdní, 
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Ak by niekto z Vás, zvlášť mladých, chcel sa zúčastniť 
SDM prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na farskom úrade. 

 Katolícke noviny v čísle 4 sa zameriavajú na bratské napomenutie a ako povedať 
pravdu, aby naprávala; rozprávajú sa s astronómom Jurajom Tóthom o tom, či je na 
Marse život; približujú históriu swingovej hudby. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol a zložili vianočnú výzdobu. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


