
P R E D A J N Á                                       01.02.2015 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Sviatok     Obetovanie Pána 
UTOROK     Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 
PIATOK     Spomienka    Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 01.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.02. 1730 Za † Annu Barbierikovú 5. výr. 
Utorok 03.02. 1730 Na úmysel 
Streda 04.02. 1730 Za † Jána Beraxu a rodičov 
    
Piatok 06.02. 1730 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 07.02. 1700 Za † Michala a Annu Hudákových 
Nedeľa 08.02. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Zajtra t.j. pondelok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. 

omše bude posvätenie Hromníc. Hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.  
 V utorok 3. februára máme spomienku na Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Na 

konci sv. omši sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdem v sobotu 7. februára od 9:00 hod. 
 Pripravujeme sa na referendum o rodine, ktoré bude 7 februára. Od štvrtka sa 

modlime novénu za manželstva a rodiny. Modlime sa ju v týždni po sv. omšiach. 
 Otcovia biskupi odporúčajú konať z piatka na sobotu celonočnú adoráciu pred 

Eucharistiou. My túto adoráciu za rodinu urobíme v farskom kostole v piatok 6. 
februára po sv. omši, a bude trvať do 20.00 hod. 

 Katolícke noviny sa rozprávajú pred nadchádzajúcim referendom o rodine s 
arcibiskupom Cyrilom Vasiľom; zameriavajú sa na sviatok Obetovania Pána a na 
to, že všetci patríme Bohu; prinášajú rozhovor s kňazom Ivanom Mahríkom. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera zložili vianočnú výzdobu a upratali náš kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           01.02.2015 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Obetovanie Pána 
UTOROK     Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 
PIATOK     Spomienka    Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY: 
 

1.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za zdravie a pomoc Božiu jubilantke 

2.2. Pondelok 16:00 Za  Juraja Malčeka 
3.2. Utorok 16:00 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich deti 

    
5.2. Štvrtok 16:00 Aid. 
6.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
      

8.2. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Kordíka a Emila Sekača 
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc v kňazskej službe pre Areka 

OZNAMY: 

 Dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Sv. omše v tomto týždni budú o 16:00 hod. 
 Zajtra t.j. pondelok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Sv. omša bude o 16:00 

hod., a na začiatku sv. omši bude posvätenie Hromníc. 
 V utorok 3. februára máme spomienku na Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Na konci sv. 

omši sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami. Hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok pred sv. omšou bude poklona k Oltárnej sviatosti a Sedembolestný ruženec. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok od 9:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude pred sv. 
omšou. 

 Pripravujeme sa na referendum o rodine, ktoré bude 7 februára. Od štvrtka sa modlime 
novénu za manželstva a rodinu. Túto novénu sa budeme modliť v týždni 10. min. pred sv. 
omšami. Preto prosím, aby ste do tohto času ukončili ruženec. 

 Otcovia biskupi odporúčajú konať z piatka na sobotu celonočnú adoráciu pred 
Eucharistiou. My túto adoráciu za rodinu urobíme v farskom kostole v piatok 6. februára po 
sv. omši, a bude trvať do 20.00 hod. 

 Katolícke noviny sa rozprávajú pred nadchádzajúcim referendom o rodine s arcibiskupom 
Cyrilom Vasiľom; zameriavajú sa na sviatok Obetovania Pána a na to, že všetci patríme 
Bohu; prinášajú rozhovor s kňazom Ivanom Mahríkom. 

 Bratstvo Božského Srdca Ježišovho obetovalo na kostol 15,- eur. Pán Boh zaplať za Vaše 
milodar. 

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

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


