
P R E D A J N Á                                 16.1.2022 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Antona, opáta 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Sv. Šebastiána, mučeníka 
PIATOK   Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučenice 
SOBOTA   Sviatok    Sv. Vincenta Pallottího 

ÚMYSLY 
Nedeľa 16.1. 945 Za farníkov 
Streda 19.1. 1700 Za † z rodiny Vincenta Vlčka 
Piatok 21.1. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 22.1. 1700 Za dobrodincov Pallotínov 
Nedeľa 23.1. 945 Za † Martina Alfréda Ellingera 30. deň 

OZNAMY 
 Od 12.1. sú nové pravidla týkajúce sa verejných bohoslužieb na Slovensku. Pravidlá uvádza vyhláška 

ÚVZ. Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 
180 dňoch). Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto 
doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent 
kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent 
kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade). Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v 
režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne 
kapacitné obmedzenia. Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Pre všetkých 
veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či 
svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom. V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti 
na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. 

 Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho tohtoročná 
téma znie: Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2,2) 

 V stredu pred sv. omšou je Sedembolestný ruženec a v piatok bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 22.1. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina o 9:45 hod. 

a 2. skupina o 11:00 hod.  
 Taktiež v sobotu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho 

apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Po omši bude pobožnosť k sv. Vincentovi. 
 Na budúcu nedeľu sa slávi ustanovená v 2019 roku Pápežom Františkom Nedeľa Božieho slova. 
 Komunitné centrum v Predajnej pozýva na praktické stretnutia pod názvom Manželské večery. Je to 7 

stretnutí počas ktorých si páry môžu prehĺbiť svoj partnerský vzťah. Prihlásiť sa môžete mailom alebo 
v Komunitnom centre do 31.1.2022. Plagát je na nástenke.  

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 2 informujú o udalostiach zo slávnosti Zjavenia Pána a na 
materiáloch z Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov približujú hlavnú tému týždňa – ekumenizmus; 
Rozprávajú sa s dekanom z Banskobystrickej diecézy Gabrielom Brendzom o pomoci sociálne slabším, 
ktorá rozdelených kresťanov zjednocuje; Nazerajú za múry nemocníc, kde duchovnú službu ľudia 
vítajú bez rozdielu konfesie; Približujú príbeh Gabriely Némethovej, ktorá vyrastala v ekumenickej 
rodine, a hoci bol otec evanjelik a mama katolíčka, obaja mali vždy rešpekt a úctu k obom cirkvám; 
Pozývajú rozjímať nad darom manželského zväzku; Odpovedajú na otázku, ako sa modliť za jednotu 
kresťanov a za priateľov, ktorí stoja za svojou konfesijnou pravdou.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a 
vyzdobili 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 týždňa. 

https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/TS_vyhlaska_HP_20220111.pdf


 

J A S E N I E                                        16.1.2022 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Antona, opáta 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka alebo Sv. Šebastiána, mučeníka 
PIATOK   Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučenice 
SOBOTA   Sviatok    Sv. Vincenta Pallottího 

ÚMYSLY 
 

16.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Jána Zajaca a mamu Veroniku, a Evu 
11:00 Za  Paulínu a Jozefa Mesika a ich rodičov 

18.1. Utorok 16:00 Aid. 
20.1. Štvrtok 16:00 Za  Emila Šarinu, rodičov z oboch strán, starých rodičov, švagra a synovcov 
 

23.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu Kordíkovú 1. výr. a manžela Emila 
11:00 Za  Jozefa, manželku a syna Jozefa 

OZNAMY 
 Od 12.1. sú nové pravidla týkajúce sa verejných bohoslužieb na Slovensku. Pravidlá uvádza vyhláška ÚVZ. 

Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch). 
Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30. Z vyhlášky 
ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. šachovnicové 
sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v 
každom druhom rade). Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných 
obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia. Účastníci 
musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom. Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba 
individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom 
dohovore s kňazom. V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na 
prikázané sviatky. 

 Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho tohtoročná téma 
znie: Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2,2) 

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 22.1. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina o 9:45 hod. a 2. 

skupina o 11:00 hod.  
 Taktiež v sobotu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti katolíckeho apoštolátu 

– kňazov a bratov Pallotínov. Pozývam na sv. omšu do Predajnej, ktorá bude o 17:00 hod. Po omši bude 
pobožnosť k sv. Vincentovi. 

 Na budúcu nedeľu sa slávi ustanovená v 2019 roku Pápežom Františkom Nedeľa Božieho slova. 
 Komunitné centrum v Predajnej pozýva na praktické stretnutia pod názvom Manželské večery. Je to 7 

stretnutí počas ktorých si páry môžu prehĺbiť svoj partnerský vzťah. Prihlásiť sa môžete mailom alebo 
v Komunitnom centre do 31.1.2022.  

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 2 informujú o udalostiach zo slávnosti Zjavenia Pána a na materiáloch 
z Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov približujú hlavnú tému týždňa – ekumenizmus; Rozprávajú sa 
s dekanom z Banskobystrickej diecézy Gabrielom Brendzom o pomoci sociálne slabším, ktorá rozdelených 
kresťanov zjednocuje; Nazerajú za múry nemocníc, kde duchovnú službu ľudia vítajú bez rozdielu 
konfesie; Približujú príbeh Gabriely Némethovej, ktorá vyrastala v ekumenickej rodine, a hoci bol otec 
evanjelik a mama katolíčka, obaja mali vždy rešpekt a úctu k obom cirkvám; Pozývajú rozjímať nad darom 
manželského zväzku; Odpovedajú na otázku, ako sa modliť za jednotu kresťanov a za priateľov, ktorí stoja 
za svojou konfesijnou pravdou.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a 
vyzdobili 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 týždňa. 

https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/TS_vyhlaska_HP_20220111.pdf

