
P R E D A J N Á                                                   20.12.2020 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK         Štedrý deň 

PIATOK    Slávnosť   Narodenie Pána 

SOBOTA    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 

NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 

Nedeľa 20.12. 9
45 

Za † rodičov Emíliu a Štefana Cabanových 

Streda 23.12. 17
00

 Za † syna Michala a nevestu Lucku 

Piatok 25.12. 
0

00
 

9
30

 

Za farníkov 

Za † Annu, Vojtecha, Jána Beraxových 

Sobota 26.12. 10
30

 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja a ich rodičov 

Nedeľa 27.12. 9
30 

Za † Annu Mackovú 1. výr. 
OZNAMY 

 Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17.12.2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 
19.12.2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných 
sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19.12.2020 do 10.1.2021 budú 
pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži 
na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole 
zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, 
na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia. 

 Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 
16.12.2020 dekrét, ktorý kňazom výnimočne umožňuje sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na 
slávnosti 25.12., 1.1. a 6.1. Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej 
skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili túto možnosť, a pomohli tak znížiť riziko 
zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých 
veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so 
skutočne duchovným úžitkom. 

 V piatok 25.12. sv. omša bude v noci o 0:00 hod., bude to Polnočná sv. omša. A v deň Narodenia Pána sv. 
omša bude o 9:30 hod., počas sv. omši bude požehnanie betlehemov aj deti pri jasličkách.  

 V sobotu 26.12. na druhý vianočný sviatok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V nedeľu 27.12. na sviatok Svätej rodiny sv. omša bude o 9:30 hod. a po homílii bude požehnanie rodín a 

obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia keď prídu sedeli vedľa seba. 
 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2021 prinášajú: v 

Duchovnej obnove: 40. výročie vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy; v téme: čo hovorí 
o slávení Vianoc Biblia. Rozhovor s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom a s hercom Jánom 
Gallovičom. Reportáž z farnosti Trenčín -Juh. 

 Od nedele 27.12. začnem s posvätením príbytkov vo farnosti. Z dôvodu lockdownu príbytky budem 
posväcovať sám, bez deti. Rozpis je zatiaľ na nedeľu a pondelok. 

V nedeľu 27.12., Predajná, od 14:30 h., začnem od ul. Kalvárskej (od námestia), následne ul. Školská, 
Podhrádok, Zábrežná, Zabečov, Bečov, Borgondia, Farská. 
V pondelok 28.12., Jasenie, od 16:00 hod. ul. Uhlisko, (začnem z dola ku casinu) a následne pôjdem 
na Kramlište. 
 Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať z kostola v stredu po omši o 17:00 h. alebo z farského úradu. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 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, hosťom prajem príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_26_2020.pdf


 

J A S E N I E                                           20.12.2020 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK         Štedrý deň 

PIATOK    Slávnosť   Narodenie Pána 

SOBOTA    Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 

NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
 

20.12. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Margitu Dutkovú a manžela Mariana 

11:00 Za  Jána Slameň a jeho rodičov 

22.12. Utorok 16:00 Za  Ondreja Demetera s rodinou 
24.12. Štvrtok 22:30 Za  Máriu Demeterovú a švagra Vladimíra 

 

25.12. 
 

Piatok 
8:00 

11:00 

Za  Milana Kordíka 
Aid. 

26.12. Sobota 9:00 Za  Štefana a Annu Barančokových a ich rodičov 
 

27.12. 
 

Nedeľa 
  8:00 Pre jubilantku k 80. narodeninám a jej rodičov 

11:00 Za  rodičov, synov a nevestu Martu 
OZNAMY 

 Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17.12.2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 
19.12.2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. 
Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19.12.2020 do 10.1.2021 budú pokračovať, avšak s tým 
rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest 
na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci 
obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v 
platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia. 

 Vzhľadom na celkovú situáciu, vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala 16.12.2020 
dekrét, ktorý kňazom výnimočne umožňuje sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň, a to na slávnosti 25.12., 1.1. 
a 6.1. Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych 
okolností vhodne využili túto možnosť, a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na 
jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, 
ohľaduplnosť a snahu prežiť Vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom. 

 Vo štvrtok 24.12. máme Štedrý deň. Sv. omša bude v noci o 22:30 hod. bude to Polnočná sv. omša zo slávnosti 
Narodenia Pána.  

 V piatok 25.12. v deň Narodenia Pána sv. omše budú o 8:00 a o 11:00 h., počas sv. omši bude požehnanie 
betlehemov aj deti pri jasličkách.  

 V sobotu 26.12. na druhý vianočný sviatok sv. omša bude len jedna o 9:00 hod. 
 V nedeľu 27.12. na sviatok Svätej rodiny sv. omše budú o 8:00 a o 11:00 h. a po homílii bude požehnanie rodín 

a obnovenie manželských sľubov. Prosíme aby manželia keď prídu sedeli vedľa seba. 
 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle, s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2021 prinášajú: v Duchovnej 

obnove: 40. výročie vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy; v téme: čo hovorí o slávení Vianoc 
Biblia. Rozhovor s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom a s hercom Jánom Gallovičom. Reportáž 
z farnosti Trenčín -Juh. 

 Od nedele 27.12. začnem s posvätením príbytkov vo farnosti. Z dôvodu lockdownu príbytky budem 
posväcovať sám, bez deti. Rozpis je zatiaľ na nedeľu a pondelok. 

V nedeľu 27.12., Predajná, od 14:30 h., začnem od ul. Kalvárskej (od námestia), následne ul. Školská, 
Podhrádok, Zábrežná, Zabečov, Bečov, Borgondia, Farská. 
V pondelok 28.12., Jasenie, od 16:00 hod. ul. Uhlisko, (začnem z dola ku casinu) a následne pôjdem na 
Kramlište. 
 Betlehemské svetlo si môžete zobrať z kostola v utorok po omši o 16:00 hod. alebo z farského úradu. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 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, hosťom prajem príjemnú, požehnanú nedeľu aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_26_2020.pdf

