
P R E D A J N Á                                 15.1.2023 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka      Sv. Antona, opáta 

PIATOK  Spomienka      Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; Sv. Šebastiána, mučeníka 

SOBOTA  Spomienka      Sv. Agnesy, panny a mučenice 

NEDEĽA  Slávnosť (len u Pallotínov) Sv. Vincenta Pallottího, kňaza 

ÚMYSLY 

Nedeľa 15.1. 930 Za † Jozefa Roháča 1. výr., rodičov a sestru 

Streda 18.1. 1700 Za † rodičov Švecových a Gregorových 

Piatok 20.1. 1700 Za † rodinu Kološtovú, Burdiakovú a Kánovú 

Sobota 21.1. 1700 Za † rodinu Barbierikovú a Dúdovú 

Nedeľa 22.1. 930 Za † Julianu a Vojtecha 

OZNAMY 

➢ V pondelok 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.  

➢ V stredu pred sv. omšou je Sedembolestný ruženec a v piatok bude poklona k Oltárnej 

sviatosti. 

➢ Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho 

tohtoročná téma znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) 

➢ Na budúcu nedeľu sa slávi ustanovená v 2019 roku Pápežom Františkom Nedeľa 

Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. 

➢ V nedeľu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti 

katolíckeho apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Po omši bude pobožnosť k sv. 

Vincentovi. 

➢ Katolícke noviny v čísle 2 spomínajú na pápeža Benedikta XVI.; rozprávajú sa 

s biskupom Františkom Rábekom; v rámci duchovnej obnovy otvárajú cyklus vyznanie 

viery, kde v prvej časti sa čitateľom prihovára biblista František Trstenský, ktorý píše, 

že naším verím sa hlásime k dialógu Boha s človekom. 

➢ O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                        15.1.2023 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka      Sv. Antona, opáta 

PIATOK  Spomienka      Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; Sv. Šebastiána, mučeníka 

SOBOTA  Spomienka      Sv. Agnesy, panny a mučenice 

NEDEĽA  Slávnosť (len u Pallotínov) Sv. Vincenta Pallottího, kňaza 

ÚMYSLY 
 

15.1. 

 

Nedeľa 
8:00 Za  rodičov Zajacových, otca Jána, mamu Veroniku, a Evu 

11:00 Za  Štefana, Helenu a rodinu 

17.1. Utorok 17:00 Za  Vierku Kubackú 1. výr. a manžela Miroslava 

19.1. Štvrtok 17:00 Za  Jána Turňu nedožitých 80. rokov 
 

22.1. 

 

Nedeľa 
8:00 Za  Emila a Máriu Kordíkových 

11:00 Za  Paulínu a Jozefa Mesikových a ich rodičov 

OZNAMY 

➢ V pondelok 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.  

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

k Oltárnej sviatosti. 

➢ Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho 

tohtoročná téma znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva!“ (Iz 1,17) 

➢ Na budúcu nedeľu sa slávi ustanovená v 2019 roku Pápežom Františkom Nedeľa 

Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. 

➢ V nedeľu 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti 

katolíckeho apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Po omši bude pobožnosť k sv. 

Vincentovi. 

➢ Katolícke noviny v čísle 2 spomínajú na pápeža Benedikta XVI.; rozprávajú sa 

s biskupom Františkom Rábekom; v rámci duchovnej obnovy otvárajú cyklus vyznanie 

viery, kde v prvej časti sa čitateľom prihovára biblista František Trstenský, ktorý píše, 

že naším verím sa hlásime k dialógu Boha s človekom. 

➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


