
P R E D A J N Á                                      20.2.2022 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Sviatok   Katedry sv. Petra, apoštola 
STREDA    Spomienka   Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa  20.2. 945 Za farníkov 
Streda 23.2. 1700 Za † Jána Šály 2. výr. a jeho mamu 
Piatok 25.2. 1700 Na úmysel Panny Márie aby priviedla naše deti k Ježišovi 
Sobota 26.2. 1700 Za † mamu Elenu nedož. 94. rokov 
Nedeľa 27.2. 945 Za † Helenu 

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

k Oltárnej sviatosti. 
 Katolícke noviny v čísle 7. sa venujú téme omšových milodarov a tiež približujú, aké 

pravidlá majú farnosti Myjava a Hlohovec na zapisovanie úmyslov sv. omší; 
Vysvetľujú, prečo je eucharistická obeta prameň a vrchol celého kresťanského 
života; Rozprávajú sa s františkánskym kňazom Cyrilom Brázdom OFM, ktorý 
spomína na časy vo vyšetrovacej väzbe počas totalitného režimu; Odpovedajú na 
otázku, aký význam má slúženie svätých omší za zosnulých; V seriáli Čítame si počas 
zimných večerov nájdete úryvok z knihy rozhovorov pápeža Františka a Marca Pozzu 
O nerestiach a čnostiach. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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                                           20.2.2022 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Sviatok   Katedry sv. Petra, apoštola 
STREDA    Spomienka   Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

20.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Margitu a Mariana Dutkových 
11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 

22.2. Utorok 16:00 Za  z rodiny Šluchovej a Brindzovej 
24.2. Štvrtok 16:00 Za  Paulínku Núterovú, manžela, dcéru a zaťa 

 

27.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových 
11:00 Za  Andreja 

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

k Oltárnej sviatosti. 
 Katolícke noviny v čísle 7. sa venujú téme omšových milodarov a tiež približujú, aké 

pravidlá majú farnosti Myjava a Hlohovec na zapisovanie úmyslov sv. omší; 
Vysvetľujú, prečo je eucharistická obeta prameň a vrchol celého kresťanského 
života; Rozprávajú sa s františkánskym kňazom Cyrilom Brázdom OFM, ktorý 
spomína na časy vo vyšetrovacej väzbe počas totalitného režimu; Odpovedajú na 
otázku, aký význam má slúženie svätých omší za zosnulých; V seriáli Čítame si počas 
zimných večerov nájdete úryvok z knihy rozhovorov pápeža Františka a Marca Pozzu 
O nerestiach a čnostiach. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. 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. 


