
P R E D A J N Á                               28.12.2014 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK    Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok 
PIATOK    Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského biskupov a učiteľov Cirkvi 
SOBOTA    Spomienka  Najsvätejšieho mena Ježiš 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 28.12.2014 945 Za farníkov 
Pondelok 29.12.2014 800 Za † Annu 
    
Streda 31.12.2014 1700 Poďakovanie za uplynulý rok 
Štvrtok 01.01.2015 1030 Za † kňaza Františka 
Piatok 02.01.2015 1730 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 03.01.2015 800 Za farníkov 
Nedeľa 04.01.2015 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu 31. decembra sa končí rok 2014. Sv. omša s hymnom Teba, Bože, chválime a ďakovnou 

pobožnosťou bude o 17:00 hod. Za účasť máme možnosť získať za zvyčajných podmienok úplné 
odpustky.  

 Vo štvrtok 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to prikázaný sviatok.  
Sv. omša bude o 10:30 hod. 

 Začal som s pastoračnou návštevou v našej farnosti, počas ktorej posväcujem vaše príbytky. Pozývam 
mládež a deti, ktoré chodia po kolede v Predajnej, aby prišli dnes do farskej klubovni o 14:15 hod.  
V tomto týždni navštívime domácnosti: 

Dnes popoludní, v Predajnej od 14:30 hod., začnem ul. Podhrádok od č. 380 a Zábrežná. 
V pondelok 29. decembra, v Predajnej od 15:30 hod., ul. Farská,Borgondia,Bečov a Zabečov. 
V utorok 30. decembra, od 16:00 hod. Kramlište (začnem od píly.) 
Vo štvrtok 1. januára, v Jasení od 14:30 hod., ul. Uhlisko (začnem z dola smerom ku casinu) 
V piatok 2. januára, na koledu nepôjdem keďže je to prvý piatok v mesiaci. 
V sobotu 3. januára, v Jasení od 10:00 – 13:00 hod., ul. Horná od č. 210;  
A od 15:00 hod., ul. Mlyništie (bytovky pri družstve), a Mlynská. 
V nedeľu 4. Januára, v Jasení od 15:00 hod. ul. Športová, Pod breh, Dolná.  
 V tomto týždni kvôli kolede sv. omše v pondelok a sobotu budú ráno o 8:00 hod.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Sv. omša na prvý piatok 
bude večer o 17:30 hod., po omši bude vyloženie Sviatosti Oltárnej. Ku chorým tento mesiac nepôjdem, 
urobím to vo februári. 

 Na budúci utorok 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia Pána - 
Troch Kráľov. Slávnostná odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom 
bude o. Vladimír Peklanský SAC, delegát provinciála na Slovensko a Čechy a rektor Svätyne Božieho 
milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Počas omši bude spievať zbor z Heľpy. Všetkých 
srdečne pozývame.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 417,- €, z čoho v Predajnej 181 € a 40 centov. Pán Boh 
zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                       28.12.2014 

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK    Slávnosť   Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok 
PIATOK    Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského biskupov a učiteľov Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

28.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  manžela Jána, syna Klementa a vnukov Erika a Miroslava 
11:00 Za  rodičov Simanových a bratov s manželkami 

30.12. Utorok 8:00 Za  Martina Demetera 
31.12. Streda 15:30 Za  rodičov Kvačkajových a bratov Silvestra a Františka 

1.1. Štvrtok 9:00 Za farníkov 
2.1. Piatok 16:00 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
   

4.1. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Máriu, Viliama a ich synov a starých rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu 31. decembra sa končí rok 2014. Sv. omša s hymnom Teba, Bože, chválime a ďakovnou 

pobožnosťou bude o 15:30 hod. Za účasť máme možnosť získať za zvyčajných podmienok úplné 
odpustky.  

 Vo štvrtok 1. januára máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Je to prikázaný sviatok.  
Sv. omša bude len jedna o 9:00 hod.  

 Začal som s pastoračnou návštevou v našej farnosti, počas ktorej posväcujem vaše príbytky. S deťmi, 
ktoré chodia po kolede v Jasení sa stretnem v utorok 30. decembra o 15:45 hod. pri píle.  
V tomto týždni navštívime domácnosti: 

Dnes popoludní, v Predajnej od 14:30 hod., začnem ul. Podhrádok od č. 380 a Zábrežná. 
V pondelok 29. decembra, v Predajnej od 15:30 hod., ul. Farská, Borgondia, Bečov a Zabečov. 
V utorok 30. decembra, od 16:00 hod. Kramlište (začnem od píly.) 
Vo štvrtok 1. januára, v Jasení od 14:30 hod., ul. Uhlisko (začnem z dola smerom ku casinu) 
V piatok 2. januára, na koledu nepôjdem keďže je to prvý piatok v mesiaci. 
V sobotu 3. januára, v Jasení od 10:00 – 13:00 hod., ul. Horná od č. 210;  
A od 15:00 hod., ul. Mlyništie (bytovky pri družstve), a Mlynská. 
V nedeľu 4. Januára, v Jasení od 15:00 hod. ul. Športová, Pod breh, Dolná. 
 V tomto týždni kvôli kolede sv. omša v utorok bude ráno o 8:00 hod.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Sv. omša na prvý piatok bude 
o 16:00 hod., pred omšou bude vyloženie Sviatosti Oltárnej. Ku chorým tento mesiac nepôjdem, 
urobíme to vo februári. 

 Na budúci utorok 6. januára budeme v našej farnosti Predajná prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia 
Pána - Troch Kráľov. Slávnostná odpustová svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom 
a kazateľom bude o. Vladimír Peklanský SAC, delegát provinciála na Slovensko a Čechy a rektor Svätyne 
Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 
8:30. Všetkých srdečne pozývame do Predajnej. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 417,- €, z čoho v Jasení 235 €, 60 centov. Pán Boh 

zaplať za všetky Vaše milodary 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

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


