
P R E D A J N Á                                       29.1.2023 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 

ŠTVRTOK   Sviatok     Obetovanie Pána 

PIATOK   Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa 

ÚMYSLY 

Nedeľa 29.1. 930 Za zdravie kamaráta 

Streda 1.2. 1700 Za pomoc Božiu pre Šimona 

Štvrtok 2.2. 1715 Za duše v očistci 

Piatok 3.2. 1730 Za živých a zosnulých členov BBSJ 

Sobota 4.2. 1730 Za † Pavla Rybára 1. výr. 

Nedeľa 5.2. 930 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 

➢ V stredu pred sv. omšou bude Sedembolestný ruženec. 

➢ Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána (Hromnice). Na sv. omši, 

ktorá bude o 17:15 hod. bude posvätenie sviec. Je to aj 27. svetový deň zasväteného 

života.  

➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 3. februára od 9:30 hod. Sv. omša bude 

o 17:30 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

➢ V sobotu 4. februára sv. omša bude o 17:30 hod. 

➢ Katolícke noviny v čísle 4 sa venujú téme duchovného obrátenia; rozprávajú sa 

s Oľgou Stropkovičovou, ktorá sa venuje duchovnej službe vo väznici 

v Hrnčiarovciach nad Parnou; odpovedajú na otázku, čo robiť, ak má človek pocit, 

že je príliš vzdialený od Boha. 

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

včera zložili stromčeky, upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           29.1.2023 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Jána Bosca, kňaza 

ŠTVRTOK   Sviatok     Obetovanie Pána 

PIATOK   Spomienka    Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa 

ÚMYSLY 
 

29.1. 
 

Nedeľa 
8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariku 

11:00 Za  Milana Kučeru a Jána Rauscha 

31.1. Utorok 17:00 Za  Miroslava Petráša 

2.2. Štvrtok 16:00 Za  manžela a rodičov z oboch strán 

3.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 
 

5.2. 
 

Nedeľa 
8:00 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za zdravie a pomoc Božiu v rodine 
OZNAMY 

➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 

➢ Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána (Hromnice). Na sv. omši 

bude posvätenie sviec. Je to aj 27. svetový deň zasväteného života. 

➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 3. februára od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude 

vyložená hodinu pred sv. omšou. Na konci sv. omši bude svätoblažejské požehnanie 

hrdla. 

➢ Katolícke noviny v čísle 4 sa venujú téme duchovného obrátenia; rozprávajú sa 

s Oľgou Stropkovičovou, ktorá sa venuje duchovnej službe vo väznici 

v Hrnčiarovciach nad Parnou; odpovedajú na otázku, čo robiť, ak má človek pocit, 

že je príliš vzdialený od Boha. 

➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí zložili Betlehem a stromčeky, upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


