
P R E D A J N Á                                       30.1.2022 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 
STREDA   Sviatok     Obetovanie Pána 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.1. 945 Za farníkov 
Streda 2.2. 1715 Aid. 
Piatok 4.2. 1715 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
Sobota 5.2. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 6.2. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána (Hromnice), pri omši bude 

posvätenie sviec. Je to aj 26. svetový deň zasväteného života. 
 Vo štvrtok 3. februára máme spomienku na sv. Blažeja aj sv. Oskára. Sv. omša so 

svätoblažejským požehnaním hrdla bude v Jasení o 16:00 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 4. februára od 10:00 hod. Sv. omša bude 
o 17:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre 
slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten 
istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. 
Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať 
napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej farnosti 
či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali 
prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na 
audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke 
ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým 
Otcom. Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 4 sa pri príležitosti sviatku Obetovania Pána 
zameriavajú na zasvätený život; Vysvetľujú, prečo sa nám Hromnice prihovárajú 
hlbokou symbolikou svetla; Rozprávajú sa s biskupom Vladimírom Feketem, ktorí 
pôsobí v Azerbajdžane; Spomínajú na lekárku, disidentku a prvú Slovenku, ktorá 
nasledovala Krista v duchu charizmy svätej Matky Terezy; V seriáli Čítame si počas 
zimných večerov nájdete úryvok z diela Ivana Krasteva Európa a pandémia. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali, zložili stromčeky 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. 

https://www.navstevapapeza.sk/sk
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko


 

J A S E N I E                                           30.1.2022 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 
STREDA   Sviatok     Obetovanie Pána 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Agáty, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
 

30.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  starých rodičov, ich deti s rodinami 
11:00 Aid. 

1.2. Utorok 16:00 Za  Gizelu a Jozefa Pauliak a ich deti 
2.2. Streda 16:00 Poďakovanie za Božiu pomoc, s prosbou a zdravie a milosti pre jubilantku 
3.2. Štvrtok 16:00 Za  Dominika Kochana nedož. 80. rokov 
4.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 

 

6.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  syna Ľuboška a jeho rodičov 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána (Hromnice), pri omši bude posvätenie 

sviec. Je to aj 26. svetový deň zasväteného života. 
 Vo štvrtok 3. februára máme spomienku na sv. Blažeja aj sv. Oskára. Na konci sv. omši bude 

svätoblažejské požehnanie hrdla. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 4. februára od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
hodinu pred sv. omšou. 

 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za 
minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u 
Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí 
biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú 
zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou TV LUX, alebo sa 
zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. 
Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si 
rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno 
nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a spoločné 
stretnutie so Svätým Otcom. Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 4 sa pri príležitosti sviatku Obetovania Pána zameriavajú 
na zasvätený život; Vysvetľujú, prečo sa nám Hromnice prihovárajú hlbokou symbolikou 
svetla; Rozprávajú sa s biskupom Vladimírom Feketem, ktorí pôsobí v Azerbajdžane; 
Spomínajú na lekárku, disidentku a prvú Slovenku, ktorá nasledovala Krista v duchu 
charizmy svätej Matky Terezy; V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok 
z diela Ivana Krasteva Európa a pandémia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali, zložili stromčeky 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. 

https://www.navstevapapeza.sk/sk
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko

