
P R E D A J N Á                                      16.11.2014 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka     Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
PIATOK      Spomienka      Obetovanie Panny Márie 
SOBOTA     Spomienka     Sv. Cecílie, panny a mučenice 
NEDEĽA     Slávnosť      Krista Kráľa 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 16.11. 945 Za † františkánskeho brata Simana Placida a jeho rodičov 
Pondelok 17.11. 1730 Za † Anku 1. výr. 
    
Streda 19.11. 1730 Aid. 
Štvrtok 20.11. 1730 Za † rodičov Emila a Máriu  
Piatok 21.11. 1730 Za † Jána Paulika, rodičov a bratov  
Sobota 22.11. 1700 Aid. 
Nedeľa 23.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši bude krátka 
poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 V najbližšiu sobotu 22. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom 
patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. Svätá omša bude o 10:30 hod. a 
hlavným celebrantom a kazateľom bude o. Stanislav Miernik, karmelitán zo Starých 
Hôr. Všetci Predajňania sú srdečne pozvaní. 

 Na budúcu nedeľu 23. 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. 

 V novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. 
Ak máte záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste 
s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na skutočnú slobodu, ktorá je zakotvená v pravde; 
prinášajú rozhovor s arcibiskupom Dominikom Hrušovským; vyzdvihujú dar 
nežnej revolúcie - tri návštevy pápeža Jána Pavla II. 

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

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



 

J A S E N I E                                           16.11.2014 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka     Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
PIATOK      Spomienka      Obetovanie Panny Márie 
SOBOTA     Spomienka     Sv. Cecílie, panny a mučenice 
NEDEĽA     Slávnosť      Krista Kráľa 

ÚMYSLY: 
 

16.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Alenku Vaníkovú nedožitých 50. rokov 
11:00 Za  Matúša Hatalu 1. výr. 

18.11. Utorok 16:30 Aid. 
19.11. Streda 16:30 Za  Ondreja Mikovýni 1. výr. 
20.11. Štvrtok 16:30 Za  brata Emila Jakubca 1. výr. 
21.11. Piatok 16:30 Za Božiu pomoc a preukázané dobrodenie 
22.11. Sobota 

 
10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 

Poďakovanie za 60. rokov života, s prosbou o zdravie a Božie 
požehnanie pre jubilanta a jeho rodinu 

   

23.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emila a Máriu Sekačových a brata Ondreja 
11:00 Za  Júliu Kvačkajovú, dcéry Máriu a Hildu a pravnukov 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši bude krátka 
poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 V najbližšiu sobotu 22. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 
Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude o. Stanislav Miernik, karmelitán zo Starých Hôr. 
Všetkých srdečne pozývame. 

 Na budúcu nedeľu 23. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená 
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 
min. pred sv. omšou, čiže o 8:15 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto 
pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.  

 V novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly 
budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na 
adresu: Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie 
alebo na farský úrad. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na skutočnú slobodu, ktorá je zakotvená v pravde; 
prinášajú rozhovor s arcibiskupom Dominikom Hrušovským; vyzdvihujú dar nežnej 
revolúcie - tri návštevy pápeža Jána Pavla II. 

 Upratovanie kostola bude v piatok po sv. omši a postará sa ruža číslo 8. pani 
Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


