
P R E D A J N Á                                       17.01.2016 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučenice 
PIATOK     Sviatok     Sv. Vincenta Pallotího 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 17.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 18.01. 1700 Za † mamu Annu Barbierikovú 
Streda 20.01. 1700 Za † Darinku 
Štvrtok 21.01. 1700 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Jána 
Piatok 22.01. 1700 Za dobrodincov a spolupracovníkov Pallotínov 
Sobota 23.01. 1700 Za † manžela Vladimíra Šperku 
Nedeľa 24.01. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 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. 

 Od zajtra 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Biblickým textom na tento rok sú slová z prvého listu sv. Petra: Povolaní zvestovať veľké 
skutky Pánove! Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo 
štvrtok 21. januára. 

 V piatok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta 
Pallotiho. V tento deň každého roku, slúžia pallotíni  šesťdesiat spoločných sv. omší 
na úmysel dobrodincov a vami zverené úmysly. Kto by mal záujem o tieto sv. omše 
nech napíšte úmysel na návratku a vhodí do pripravenej krabičky vzadu kostola. 
Jedna z takýchto sv. omší bude odslúžená aj vo farskom kostole v Predajnej o 17.00 
hod.; po omši sa pomodlíme litánie k sv. Vincentovi.  

 Sv. omša v piatok bude zároveň sv. omšou pre birmovancov. 
 V sobotu 23. januára o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti ktoré hrali 

v jasličkovej pobožnosti na Vianoce. Bude film aj pizza. 
 Katolícke noviny v čísle 2 sa zameriavajú na kresťanskú radosť; pozývajú do 

kláštora Sambata de Sus v Sedmohradsku; približujú históriu dobývania severného 
pólu. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           17.01.2016 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
PIATOK     Sviatok      Sv. Vincenta Pallotího 

ÚMYSLY: 
 

17.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Annu Demeterovú 1. výr. 
11:00 Za  Jozefa Kovačika a dcéru Alenku 

19.1. Utorok 16:00 Za  Jána a Helenu Jakubcových a synov Jána a Karola 
20.1. Streda 16:00 Za Božiu pomoc v chorobe 
21.1. Štvrtok 16:00 Za  manželku a rodinu Zelenčikovú a Rochockú 
22.1. Piatok 16:00 Za Božiu pomoc 

      

24.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Egidia Kordíka, manželku Angelu a syna Emanuela 
11:00 Za  rodičov Jána a Máriu 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 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. 

 Od zajtra 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Biblickým textom na tento rok sú slová z prvého listu sv. Petra: Povolaní zvestovať veľké 
skutky Pánove! Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo 
štvrtok 21. januára. 

 V piatok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta 
Pallotiho. V tento deň každého roku, slúžia pallotíni  šesťdesiat spoločných sv. omší 
na úmysel dobrodincov a vami zverené úmysly. Kto by mal záujem o tieto sv. omše 
nech napíšte úmysel na návratku a vhodí do pripravenej krabičky vzadu kostola. 
Jedna z takýchto sv. omší bude odslúžená aj vo farskom kostole v Predajnej o 17.00 
hod., po omši sa pomodlíme litánie k sv. Vincentovi. 

 Sv. omša v piatok bude zároveň sv. omšou pre birmovancov. 
 V sobotu 23. januára o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti ktoré hrali 

v jasličkovej pobožnosti na Vianoce. Bude film aj pizza. 
 Katolícke noviny v čísle 2 sa zameriavajú na kresťanskú radosť; pozývajú do 

kláštora Sambata de Sus v Sedmohradsku; približujú históriu dobývania severného 
pólu. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol.  
 

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


