
P R E D A J N Á                                      27.10.2019 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
PIATOK     Slávnosť     Všetkých svätých 
SOBOTA    Spomienka   Všetkých verných zosnulých 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.10. 945 Za † Irenu Vágnerovú 1. výr. a Dušana Vágnera 30. výr. 
Utorok 29.10. 1300 Pohrebná sv. omša za † Jána Michalčíka 
Streda 30.10. 1700 Za † Vojtech Kňazovického a rodičov, Máriu Krištekovú s manželom 
Piatok 1.11. 1030 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 2.11. 1700 Za † Štefana a Emíliu Cabanových 
Nedeľa 3.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:30 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 31.10. máme vo farnosti farskú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vyložená v kostole 

v Jasení od 14:30 h. do 16:00 h. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
 V piatok 1.11. máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 10:30 

hod. A popoludní o 15:00 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom kríži bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky a ktoré môžeme 
privlastniť iba dušiam v očistci (podmienky získania odpustkov sú na nástenke).  

 1.11. máme aj prvý piatok mesiaca. Spovedať budem v stredu hodinu pred sv. omšou. Ku chorým 
v Predajnej pôjdem v stredu 30. októbra od 10:00 hod. 

 2.11. máme spomienku na Všetkých verných zosnulých aj prvú sobotu v mesiaci. Fatimská 
pobožnosť bude vo farskom kostole o 16:00 hod., a následne o 17:00 hod. bude sv. omša. Po 
omši pozývam na Korunku k Božiemu milosrdenstvu na cintorín. 

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte záujem 
o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie alebo 
na farský úrad do 31. októbra. 

 Forum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť 
spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, 
lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť 
symbolicky večer 2.11. v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou 
o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Originálnu 
sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola - sviečka stoji 1,-€. 

 Bratia a sestry, v utorok 5.11. privítame v našej farnosti člena Pallotinskej Generálnej Rady z Ríma, 
ktorý navštevuje komunity na Slovensku a Čechách. Vizitátorom bude páter Romuald 
Uzabumwana SAC, ktorý pochádza z Rwandy, a taktiež Zbigniew Pawlowski SAC. Sv. omša 
s hosťami, ktorí sa chcú stretnúť aj z farníkmi bude v kostole v Jasení o 18:30 hod. Srdečne 
pozývam všetkých farníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 43 vysvetľujú, prečo si nesmieme namýšľať, že sme spravodliví; 
približujú, ako a prečo boli hroby v Liptovských Sliačoch v minulosti jedinečne vyzdobené. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 425,- €, z toho v Predajnej 220,- €. 
 Na kostol birmovanci obetovali 47,- €. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. 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                                           27.10.2019 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
PIATOK     Slávnosť     Všetkých svätých 
SOBOTA    Spomienka   Všetkých verných zosnulých 

ÚMYSLY 
 

27.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manžela Emila a jeho rodičov 
11:00 Za  Jozefa a Annu Kováčikových, rodičov a dcéru Alenku 

29.10. Utorok 16:00 Za  Jozefa Kvačkaja, syna Milana a Katarínu 
31.10. Štvrtok 16:00 Za  Matúša Hatala 

1.11. Piatok 9:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.11. Sobota 8:00 Za  rodičov Kučerových, Kvačkajových s rodinami 

 

3.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Roberta Kvačkaja 

OZNAMY 

 Dnes popoludní o 16:30 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 31.10. máme vo farnosti farskú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vyložená v kostole v Jasení 

od 14:30 h. do sv. omši o 16:00 h. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
 Vo piatok 1.11. máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude len jedna 

o 9:00. A popoludní o 14:15 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom kríži bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky a ktoré môžeme 
privlastniť iba dušiam v očistci (podmienky získania odpustkov sú na nástenke).  

 1.11. máme aj prvý piatok mesiaca. Spovedať budem v utorok hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok 
počas poklony. Ku chorým v Jasení pôjdem v stredu 30. októbra od 8:00 hod. 

 2.11. máme spomienku na Všetkých verných zosnulých aj prvú sobotu v mesiaci. Sv. omša v Jasení 
bude ráno o 8:00 hod. Po omši pozývam na Korunku k Božiemu milosrdenstvu na cintorín. Fatimská 
pobožnosť bude vo farskom kostole o 16:00 hod., a následne o 17:00 hod. bude sv. omša. 

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte záujem 
o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie alebo na 
farský úrad do 31. októbra. 

 Forum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na 
našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri 
spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra 
v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre 
nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete 
zakúpiť vzadu kostola - sviečka stoji 1,-€. 

 Bratia a sestry, v utorok 5.11. privítame v našej farnosti člena Pallotinskej Generálnej Rady z Ríma, 
ktorý navštevuje pallotinské komunity na Slovensku a Čechách. Vizitátorom bude páter Romuald 
Uzabumwana SAC, ktorý pochádza z Rwandy, a taktiež Zbigniew Pawlowski SAC. Sv. omša 
s hosťami, ktorí chcú sa stretnúť aj z farníkmi bude v kostole v Jasení o 18:30 hod. Srdečne pozývam 
všetkých farníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 43 vysvetľujú, prečo si nesmieme namýšľať, že sme spravodliví; približujú, 
ako a prečo boli hroby v Liptovských Sliačoch v minulosti jedinečne vyzdobené. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 425,- €, z toho v Jasení 205,- €. 
 Na kostol birmovanci obetovali 47,- €. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

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


