
P R E D A J N Á                                       29.01.2017 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK     Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 
ŠTVRTOK    Sviatok      Obetovanie Pána 
PIATOK      Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 29.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 30.01. 1700 Za šťastnú cestu pre syna 
Streda 01.02. 1700 Gregoriánska († Aleksander) 
Štvrtok 02.02. 1700 Za † rodičov Emila a Máriu, a Janku 
Piatok 03.02. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 04.02. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 05.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omše bude 

posvätenie Hromníc. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 

omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 3. februára od 8:30 hod. Po sv. 
omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. A keďže v piatok je spomienka na sv. 
Blažeja, po adorácii bude požehnanie hrdla so sviecami. 

 4. februára máme prvú sobotu v mesiaci, a ako sme počuli v pastierskom liste otca 
biskupa Stanislava, začíname v diecéze a teda aj v našej farnosti „fatimský 
deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. a následne bude sv. 
omša. 

 Počas jarných prázdnin, teda v dňoch od 27.2 - 2.3.2017 organizujeme pre deti a 
mládež 4-dňový výlet do SNV. V sakristii bude listina na ktorú sa prosím zapisovať. 
Pre deti, ktoré chodili po kolede a ktoré majú prednosť účasti, cena výletu je 20,- eur 
a pre ostatné deti 35,- eur. Počet miest je obmedzený. 

 Katolícke noviny v čísle 4. sa zameriavajú na sviatok Obrátenia svätého Pavla; 
predstavujú život a dielo významného talianskeho hudobného skladateľa Giacoma 
Pucciniho; približujú výrobu prírodných produktov od mydla až po pleťové oleje. 

 Na kostol obetovali: členovia Božského Srdca Ježišovho 30,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 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                                           29.01.2017 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
ŠTVRTOK    Sviatok     Obetovanie Pána 
PIATOK     Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

29.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  sestru Janku 
11:00 Gregoriánska 

31.1. Utorok 16:00 Gregoriánska ( Henryk) 
1.2. Streda 16:00 Gregoriánska ( Henryk) 
2.2. Štvrtok 16:00 Za  Emíliu Povrazníkovú nedož. 90.rokov, manžela Jozefa a ich rodičov 
3.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.2. Sobota  Sv. omša v Jasení nebude!!! 

      

5.2. 

 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Emila Babku 10. výr. a jeho manželku, syna a zaťa 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omši bude 

posvätenie Hromníc. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 

omšami. Ku chorým v Jasení pôjdeme v piatok 3. februára od 8:00 hod. Po sv. omši 
bude vyloženie Oltárnej sviatosti. A keďže v piatok je spomienka na sv. Blažeja, po 
adorácii bude požehnanie hrdla so sviecami. 

 4. februára máme prvú sobotu v mesiaci, a ako sme počuli v pastierskom liste otca 
biskupa Stanislava, začíname v diecéze a teda aj v našej farnosti „fatimský 
deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Prvý deň „fatimského deviatnika“ výnimočne v tomto mesiaci 
začneme sláviť vo farskom kostole v Predajnej. Fatimskú pobožnosť začneme 
o 17:00 hod. a následne bude sv. omša. 

 Počas jarných prázdnin, teda v dňoch od 27.2 - 2.3.2017 organizujeme pre deti a 
mládež 4-dňový výlet do SNV. V sakristii bude listina na ktorú sa prosím zapisovať. 
Pre deti, ktoré chodili po kolede a ktoré majú prednosť účasti, cena výletu je 20,- eur 
a pre ostatné deti 35,- eur. Počet miest je obmedzený. 

 Katolícke noviny v čísle 4. sa zameriavajú na sviatok Obrátenia svätého Pavla; 
predstavujú život a dielo významného talianskeho hudobného skladateľa Giacoma 
Pucciniho; približujú výrobu prírodných produktov od mydla až po pleťové oleje. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol a zložili vianočnú výzdobu. 
 

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


