
P R E D A J N Á                               26.12.2021 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu  
UTOROK    Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov  
SOBOTA    Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.12. 930 Za † Vojtecha, Annu a Jána Beraxových a ich rodičov 
Streda 29.12. 800 Poďakovanie za 60. rokov, s prosbou a požehnanie Jozefa a jeho rodinu 
Piatok 31.12. 1700 Za † Tomáša a rodičov 
Sobota 1.1.2022 930 Za † Lýdiu Mistríkovú 10. výr. 
Nedeľa 2.1.2022 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Od pondelka 27.12. začnem s posvätením príbytkov vo farnosti. Z dôvodu lockdownu príbytky budem 

posväcovať sám, bez deti. V domácnostiach sa nebudem zdržiavať a prosím aby domovníci kvôli 
ochrane mali naložené rúška. Rozpis je nasledovný: 

V pondelok 27.12. Predajná, od 15:30 h., začnem od ul. Kalvárskej (od námestia), následne ul. 
Školská, Podhrádok, Bečov, Borgondia, Farská a pôjdem na Kramlište časť Predajná. 
V utorok 28.12. Jasenie, od 15:30 hod. ul. Uhlisko, (začnem z dola ku casinu) a následne pôjdem na 
Kramlište časť Jasenie. 
V stredu 29.12. Jasenie, od 15:30 h. Mlyništie (začnem od bytovky pri družstve), a ul. Horná. 
Vo štvrtok 30.12. Jasenie, od 15:30 h. ul. Potočná (začnem z hora) a Partizánska cesta č. 449. 
V nedeľu 2.1. Jasenie, od 14:30 h. Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Mlynská, Pod breh, Športová a 
Dolná. 
 V piatok 31.12. o 17:00 hod. bude sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože 

chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky. 

 V sobotu 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Sv. omša bude o 9:30 hod. 
 Na budúcu nedeľu (1. v mesiaci) sv. omša bude o 9:45 hod. 
 Na budúcu štvrtok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a v našom farskom kostole 

odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 h. a pozvanie na našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek, 
pallotín, pán kaplán zo Smižian. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývam. 

 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2022 prinášajú: 
Sviatočný príhovor administrátora Spišskej diecézy Jána Kuboša; z pera košického arcibiskupa 
metropolitu Bernarda Bobera približujú duchovné dimenzie vianočných sviatkov; Rozhovor s 
bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom o jeho úcte k Panne Márii a svätému Jozefovi, 
o budovaní vzťahu k modlitbe posvätného ruženca, ale aj o komunikácii, ktorá by mala zasiahnuť 
ľudské srdce; Predstavujú príbeh Hedvigy Rozborovej, rodenej Cintulovej, ktorá patrila k obetiam 
totalitného režimu; Pripomínajú si 105 rokov od narodenia blahoslavenej sestry Zdenky Cecílie 
Schelingovej.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 370,- €, z toho v Predajnej 122,- €. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. 
 Chceme poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby, pri upratovaní kostola 

a okolia, pánu organistovi, pánu kostolníkovi. Pán Boh Vám zaplať. 
 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 vianočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                       26.12.2021 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
Ježiša, Márie a Jozefa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu  
UTOROK    Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov  
SOBOTA    Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky 

ÚMYSLY 
 

26.12. 
 

Nedeľa 8:00 Za  Štefana a rodinu 
11:00 Za  Ľubku a rodičov 

28.12. Utorok 8:00 Za  Miroslava a Annu Longauerových 
30.12. Štvrtok 8:00 Za  Jána a Paulinku Núterových, dcéru a zaťa  
31.12. Piatok 15:30 Za  rodičov Kvačkajových a Demeterových, bratov Františka a 

Silvestra, za Róberta, Vladimíra a Máriu 
1.1.2022 Sobota 8:00 

11:00 
Za  Máriu Trubačovú a manžela Jozefa 
Za farníkov 

 

2.1.2022 
 

Nedeľa   8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Milana Kordíka 

OZNAMY 
 Od pondelka 27.12. začnem s posvätením príbytkov vo farnosti. Z dôvodu lockdownu príbytky budem posväcovať 

sám, bez deti. V domácnostiach sa nebudem zdržiavať a prosím aby domovníci kvôli ochrane mali naložené rúška. 
Rozpis je nasledovný: 

V pondelok 27.12. Predajná, od 15:30 h., začnem od ul. Kalvárskej (od námestia), následne ul. Školská, 
Podhrádok, Bečov, Borgondia, Farská a pôjdem na Kramlište časť Predajná. 
V utorok 28.12. Jasenie, od 15:30 h. ul. Uhlisko, (začnem z dola ku casinu) a pôjdem na Kramlište časť Jasenie. 
V stredu 29.12. Jasenie, od 15:30 h. Mlyništie (začnem od bytovky pri družstve), a ul. Horná. 
Vo štvrtok 30.12. Jasenie, od 15:30 h. ul. Potočná (začnem z hora) a Partizánska cesta č. 449. 
V nedeľu 2.1. Jasenie, od 14:30 h. Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Mlynská, Pod breh, Športová a Dolná. 
 V piatok 31.12. o 15:30 hod. bude ďakovná sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože chválime a 

krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
 V sobotu 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Sv. omše budú o 8:00 a o 11:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu (1. v mesiaci) sv. omše budú o 8:30 a o 11:00 hod. 
 Na budúcu štvrtok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a vo farskom kostole odpustová slávnosť. 

Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek, pallotín, pán kaplán zo Smižian. 
Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývam. 

 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2022 prinášajú: Sviatočný 
príhovor administrátora Spišskej diecézy Jána Kuboša; z pera košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera 
približujú duchovné dimenzie vianočných sviatkov; Rozhovor s bratislavským pomocným biskupom Jozefom 
Haľkom o jeho úcte k Panne Márii a svätému Jozefovi, o budovaní vzťahu k modlitbe posvätného ruženca, ale aj 
o komunikácii, ktorá by mala zasiahnuť ľudské srdce; Predstavujú príbeh Hedvigy Rozborovej, rodenej Cintulovej, 
ktorá patrila k obetiam totalitného režimu; Pripomínajú si 105 rokov od narodenia blahoslavenej sestry Zdenky 
Cecílie Schelingovej.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 370,- €, z toho v Jasení 248,- €. 
 Na kostol obetovala bohuznáma rodina 30,- €. Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. 
 Chceme poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby, pri upratovaní kostola a okolia, pani 

organistke, pánu kostolníkovi a miništrantom. Pán Boh Vám zaplať. 
 Odovzdávame ešte poďakovanie od rodín a ľudí, ktorým ste spríjemnili Vianoce svojimi darčekmi. Z celého srdca 

Vám ďakujú. 
 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 vianočného týždňa. 


