
 

P R E D A J N Á                                      6.2.2022 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Hieronyma Emilianiho a sv. Jozefíny Bakhity, panny 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Školastiky, panny 

PIATOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY 

Nedeľa  6.2. 945 Za Ružencové Bratstvo 

Streda 9.2. 1400 Pohrebná sv. omša za † Pavla Rybára 

Piatok 11.2. 1700 Na úmysel rodiny 

Sobota 12.2. 1700 Za † manželov Jána a Elenu, a starých rodičov 

Nedeľa 13.2. 945 Za farníkov 

OZNAMY 

 V utorok je 8. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, ktorý 

ustanovil pápež František v roku 2015 na deň liturgickej spomienky sv. Jozefíny 

Bakhity.  

 V stredu pred sv. omšou je Sedembolestný ruženec a v piatok po omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 11. februára je 30. svetový deň chorých. 

 Oznam Mons. Stanislava Stolárika, diecézneho biskupa: Naša diecéza vstúpila do 

spoločnej fázy Synodálnej cesty Cirkvi. Táto iniciatíva v celej Cirkvi je nám daná 

Svätým Otcom Františkom, ktorý nám zastupuje na zemi Ježiša Krista, preto ju 

s radosťou prijímame. Prosiac o Božie požehnanie synodálnej cesty, prijímame výzvu 

o dôležitosti modlitby a nariaďujem: aby od 2. februára 2022 sme sa v našej diecéze 

pred záverom každej sv. omše, po modlitbe za kňazov, pomodlili aj modlitbu za 

synodálnu cestu. 

 Katolícke noviny v čísle 5 sa venujú téme pandémie a jej vplyvu na rodinu; Približujú, 

ako sa vysporiadala so životom v covidovej dobe blogerka Alžbeta Šutková; 

Vysvetľujú, prečo je dôležitá spoločná modlitba v rodine a ako by mala prebiehať; 

Vysvetľujú, prečo by sme sa mali zapojiť do modlitby za obete obchodovania s ľuďmi; 

V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok z diela Iñaka Guerrera 

Ostolaza Ako byť slobodný. Príručka pre spokojný život. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 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. 



 

J A S E N I E                                           6.2.2022 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Hieronyma Emilianiho a sv. Jozefíny Bakhity, panny 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Školastiky, panny 

PIATOK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 

ÚMYSLY 
 

6.2. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  syna Ľuboška a starých rodičov 

8.2. Utorok 16:00 Za  rodinu Jozefa a Miroslava, Máriu a Jozefa Silady 

10.2. Štvrtok 16:00 Za  Eugena Kochana, Daniela a Jozefa Korista 
 

13.2. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela, rodičov a synov 

11:00 Za  Helenu, manžela, syna a vnuka Matuška 

OZNAMY 

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 

 Taktiež v utorok je 8. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, 

ktorý ustanovil pápež František v roku 2015 na deň liturgickej spomienky sv. Jozefíny 

Bakhity.  

 V piatok 11. februára je 30. svetový deň chorých. 

 Oznam Mons. Stanislava Stolárika, diecézneho biskupa: Naša diecéza vstúpila do 

spoločnej fázy Synodálnej cesty Cirkvi. Táto iniciatíva v celej Cirkvi je nám daná 

Svätým Otcom Františkom, ktorý nám zastupuje na zemi Ježiša Krista, preto ju 

s radosťou prijímame. Prosiac o Božie požehnanie synodálnej cesty, prijímame výzvu 

o dôležitosti modlitby a nariaďujem: aby od 2. februára 2022 sme sa v našej diecéze 

pred záverom každej sv. omše, po modlitbe za kňazov, pomodlili aj modlitbu za 

synodálnu cestu. 

 Katolícke noviny v čísle 5 sa venujú téme pandémie a jej vplyvu na rodinu; Približujú, 

ako sa vysporiadala so životom v covidovej dobe blogerka Alžbeta Šutková; 

Vysvetľujú, prečo je dôležitá spoločná modlitba v rodine a ako by mala prebiehať; 

Vysvetľujú, prečo by sme sa mali zapojiť do modlitby za obete obchodovania s ľuďmi; 

V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok z diela Iñaka Guerrera 

Ostolaza Ako byť slobodný. Príručka pre spokojný život. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

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. 


