
P R E D A J N Á                               2.1.2022 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Najsvätejšieho mena Ježiš 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Zjavenie Pána – Troch kráľov 
NEDEĽA    Slávnosť   Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 2.1. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 5.1. 1700 Za † Annu Lopušnú 
Štvrtok 6.1. 1030 Za dožitých 70. rokov manželov 
Piatok 7.1. 1715 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
Sobota 8.1. 1700 Za † Martina 
Nedeľa 9.1. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Vo štvrtok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a v našom 

farskom kostole odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na 
našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek, pallotín, pán kaplán zo Smižian. Počas sv. 
omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. omšou sú 
spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývam.  

 V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by 
veľmi potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku 
chorým tento mesiac nepôjdem, pôjdem vo februári. Po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Dnes pokračujem s posvätením príbytkov vo farnosti. Pôjdem do Jasenia od 14:30 h. 
(Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Mlynská, Pod breh, Športová a Dolná.) 

 Drahí členovia Ružencového bratstva v Predajnej. Máme prvú nedeľu v mesiaci. 
Z dôvodu, že je obmedzený počet ľudí, ktorý sa môže zhromažďovať na sv. omši 
v kostole, v tomto mesiaci január si nebudeme vymieňať ružencové tajomstvá. Každý 
sa bude naďalej modliť tajomstvo, ktoré sa modlil doteraz. 

 Na kostol obetovali dve bohuznáme osoba po 50,- €. Pán 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 a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                     2.1.2022 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Najsvätejšieho mena Ježiš 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Zjavenie Pána – Troch kráľov 
NEDEĽA    Slávnosť   Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 
 

2.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

11:00 Za  Milana Kordíka 
4.1. Utorok 16:00 Poďakovanie za dožitých 80. rokov, s prosbou a zdravie do ďalších rokov 
6.1. Štvrtok 8:30 Za  Vierku a Jozefa Kordíkových 
7.1. Piatok 16:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 

   

9.1. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Silviu Kováčovú 
11:00 Za  Margitu a Tibora Kňazovických 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a vo 

farskom kostole odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na 
našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek, pallotín, pán kaplán zo Smižian. S odpustovou 
sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývame. 
Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Počas sv. omše bude 
posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 

 V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by 
veľmi potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku 
chorým tento mesiac nepôjdem, pôjdem vo februári. Pol hodiny pred sv. omšou 
bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Dnes pokračujem s posvätením príbytkov vo farnosti. Pôjdem v Jasení od 14:30 h. 
(Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Mlynská, Pod breh, Športová a Dolná.) 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. 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 a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 


