
P R E D A J N Á                                      19.11.2017 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka   Obetovanie Panny Márie 
STREDA   Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
NEDEĽA   Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 19.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 20.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu nedož. 80. rokov, a rodičov z oboch strán 
Streda 22.11. 1700 Za † Jána Paulika, rodičov a bratov 
Štvrtok 23.11. 1700 Na úmysel rodiny 
Piatok 24.11. 1700 Za † rodičov Jána 25. výr. a Máriu, dcéru a syna 

Sobota 25.11.  Odpust v Jasení 10:30 hod. 
Nedeľa 26.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., a o 16:00 hod. bude 

spoločenstvo rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 25. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom 
patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. 
Dušan Mesik, pán farár z Čerína. Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetci Predajňania 
sú srdečne pozvaní. Večerná sv. omša v tento deň vo farskom kostole nebude. 

 Na budúcu nedeľu 26. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená 
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 
min. pred sv. omšou, čiže o 9:30 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto 
pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 Katolícke noviny prinášajú rozhovor s Patrikom Dubovským z ÚPN o násilných 
úmrtiach a vraždách kňazov počas komunizmu -  zameriavajú sa na rodinu, 
kňazstvo a médiá v súvislosti s Cirkvou na Slovensku po 28 rokoch slobody -  
odpovedajú na otázku, čo hovorí Cirkev o deťoch, ktoré zomrú bez sviatosti krstu. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu v stredu, patrónky hudobníkov a spevákov, 
sa chceme poďakovať pani organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, 
venovaný čas a zodpovednosť pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: 
Kto spieva, dvakrát sa modlí. Ďakujeme. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.11.2017 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka   Obetovanie Panny Márie 
STREDA   Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
NEDEĽA   Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
 

19.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu a Emila Sekačových a brata Ondreja 
11:00 Za  rodinu Šuhajdovú 

21.11. Utorok 16:00 Za  Alžbetu a Ondreja Nuterových 
22.11. Streda 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Renátu 
23.11. Štvrtok 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine 
24.11. Piatok 16:00 Za Božiu pomoc pre vnukov 
25.11. Sobota 10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 
   

26.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Vierku Mukovú a rodičov 
11:00 Za  rodičov Štefana a Máriu, rodičov Jozefa a Máriu, a ich 

vnukov Milana a Jána 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami a o 16:00 
hod. bude spoločenstvo rodín. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 25. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 
Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. Dušan Mesik, 
pán farár z Čerína. Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetkých srdečne pozývame. Večerná 
sv. omša v tento deň vo farskom kostole v Predajnej nebude. 

 Na budúcu nedeľu 26. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená 
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 min. 
pred prvou sv. omšou, čiže o 8:15 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto 
pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.  

 Katolícke noviny prinášajú rozhovor s Patrikom Dubovským z ÚPN o násilných 
úmrtiach a vraždách kňazov počas komunizmu -  zameriavajú sa na rodinu, kňazstvo a 
médiá v súvislosti s Cirkvou na Slovensku po 28 rokoch slobody -  odpovedajú na 
otázku, čo hovorí Cirkev o deťoch, ktoré zomrú bez sviatosti krstu.  

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu v stredu, patrónky hudobníkov a spevákov, sa 

chceme poďakovať pani organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas 
a zodpovednosť pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: Kto spieva, dvakrát sa 
modlí. Ďakujeme. 
 

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


