
P R E D A J N Á                                 08.01.2017 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 08.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 09.01. 1700 Aid. 
Streda 11.01. 730 Za † Štefániu a rodičov 
Štvrtok 12.01. 1700 Na úmysel 
Piatok 13.01. 1700 Za † manžela Vladimíra 
Sobota 14.01. 1700 Na úmysel 
Nedeľa 15.01. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V stredu 11. januára sv. omša vo farskom kostole bude výnimočne ráno o 7:30 

hod. 
 Vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, 

a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 15. januára o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Skončili sme pastoračnú návštevu rodín v našej farnosti. Navštívili sme 87 

domácnosti, z toho 34 v Predajnej. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorý nás 
pozvali. Je to jeden zo spôsobov ako sa môžeme lepšie spoznať, ale čo 
najdôležitejšie, mohli sme sa spolu modliť a v každom dome zostala stopa 
Božieho požehnania. Nech Vás narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a 
pokojom.  
Deti z koledy v Predajnej vyzbierali 220,- €. Veľmi ďakujeme. Vyzbierané 
peniažky budú použité na organizované akcie pre deti. 

 Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad najdôležitejších udalostí pre 
Katolícku cirkev v roku 2016 na Slovensku i vo svete; rozprávajú sa so 
šéfredaktorom Katolíckych novín Igorom Hankom; zameriavajú sa na sviatok 
Zjavenia Pána. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Peter Šuhajda syn Jána a Magdalény r. Piliarová, bytom Jasenie, a Žofia Nezbedová dcéra Milana a Anny 
r. Kováčiková bytom Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

 

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



 

J A S E N I E                                        08.01.2017 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
ÚMYSLY 

 

8.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Urbana 30. výr., manželku Kamilu, synov Jozefa a Dušana 
11:00 Aid. 

10.1. Utorok 16:00 Za Božiu pomoc a zdravie a pre Vierku 
11.1. Streda 14:00 Pohrebná sv. omša za  Jána Turňu 
12.1. Štvrtok 16:00 Za  rodičov, manžela, brata a sestru 
13.1. Piatok 16:00 Aid. 
14.1. Sobota 7:30 Aid. 

      

15.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Miroslava Bugáňa  a rodičov 
11:00 Aid. 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. 
 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. 

 V soboty v kostole v Jasení budú sv. omše ráno o 7:30 hod. 
 Na budúcu nedeľu 15. januára o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Skončili sme pastoračnú návštevu rodín v našej farnosti. Navštívili sme 87 

domácnosti, z toho 53 v Jasení. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorý nás pozvali. Je to 
jeden zo spôsobov ako sa môžeme lepšie spoznať, ale čo najdôležitejšie, mohli sme 
sa spolu modliť a v každom dome zostala stopa Božieho požehnania. Nech Vás 
narodené dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.  
Deti z koledy v Jasení vyzbierali 390,- €. Veľmi ďakujeme. Vyzbierané peniažky 
budú použité na organizované akcie pre deti. 

 Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad najdôležitejších udalostí pre Katolícku 
cirkev v roku 2016 na Slovensku i vo svete; rozprávajú sa so 
šéfredaktorom Katolíckych novín Igorom Hankom; zameriavajú sa na sviatok 
Zjavenia Pána. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Peter Šuhajda syn Jána a Magdalény r. Piliarová, bytom Jasenie, a Žofia Nezbedová dcéra Milana a Anny 
r. Kováčiková bytom Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

 

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


