
P R E D A J N Á                                      17.11.2013 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Spomienka:        Obetovanie Panny Márie 
PIATOK:    Spomienka:       Sv. Cecílie, panny a mučenice 
SOBOTA:   Odpustová Slávnosť v Jasení:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

Nedeľa 17.11.2013 
700 

 

945 

Za † Máriu Rybárovu nedož. 100. rokov a manžela Emila
 

Za farníkov 
Pondelok 18.11.2013 1730 Aid. 
Utorok 19.11.2013 1730 Aid. 
Streda 20.11.2013 1730 Aid. 
Štvrtok 21.11.2013 1730 Za † Antona Živického a jeho matku 
Piatok 22.11.2013 1730 Za † Jána Paulika 13. výr., rodičov a bratov  
Sobota 23.11.2013  Odpustová sv. omša v Jasení o 10:30 hod.

Nedeľa 24.11.2013 
700 

 

945 

Aid. 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie a vo 

štvrtok po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Dnes o 16:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie prvoprijímajúcich deti s ich rodičmi. (Deti 

zo ZŠ v Predajnej) 
 V utorok 19. novembra po sv. omši v Jasení, teda o 17:00 hod. bude v kostole stretnutie 

prvoprijímajúcich deti s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 
 Na budúcu nedeľu 24. novembra na slávnosť Krista Kráľa putujeme do Hronského Beňadiku. 

Odchod autobusu bude o 8:00 hod. z námestia v Predajnej. 
 S nedeľou Krista Kráľa je spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 

Ježišovmu a zároveň je ukončenie Roku viery. Preto 15 min. pred sv. omšou, teda o 9:30 hod. bude 
krátka pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné 
odpustky. Doneste si so sebou aj krížiky, ktoré budú v rámci pobožnosti požehnané. 

 V najbližšiu sobotu 23. 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 vdp. farár Ivan Greňa. Svätá omša v tento deň v Predajnej nebude. Všetci Predajňania sú 
srdečne pozvaní. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na otázku, či má význam pre kresťanov angažovať sa v budovaní 
tohto sveta, keďže pohľad kresťana je zameraný na večný život; - ponúkajú rozhovor s českou 
spisovateľkou Hanou Pinknerovou; - prinášajú zobrazenia novembrových svätcov vo výtvarnom 
umení; - a Listáreň odpovedá na otázku Démonické obrázky a nápisy – tolerovať či odmietať? 

 Ako rehoľa Pallotínov chceme vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa chcú angažovať vo 
všeobecnom apoštoláte ako angažovaní laici, aby sa zúčastnili víkendového duchovno-formačného 
stretnutia v dňoch od 6. – 8. decembra v rehoľnoformačnom dome SAC v Spišskej Novej Vsi, 
farnosť Smižany. So začiatkom o 15.00h. vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Poplatok za 
ubytovanie je 38,-€. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na tel. č. 0905 155 563 u P. Vladimíra 
Peklanského SAC do 30. novembra alebo na mailovej adrese vlapeksac@o2.pl  

 Zajtra t.j. pondelok o 9:00 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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                                           17.11.2013 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Spomienka:        Obetovanie Panny Márie 
PIATOK:    Spomienka:       Sv. Cecílie, panny a mučenice 
SOBOTA:   Odpustová Slávnosť v Jasení:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

 

17.11 
 

Nedeľa 
8:30 Za  manželku Martu Ambrózovú, otca Jozefa a jeho rodičov 

Košíkových 
11:00 Za  Petra Turňu nedožitých 40. rokov 

19.11 Utorok 16:30 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
20.11 Streda 16:30 Aid. 
21.11 Štvrtok 16:30 Za  Vladimíra Vrbiara 5. výr  
22.11 Piatok 16:30 Za  Júliu, Jána a syna Emila 
23.11 Sobota 

ODPUST 
10:30 Poďakovanie za 60. rokov života, s prosbou o zdravie a Božie 

požehnanie pre jubilanta a jeho rodinu 
   

24.11 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Egidiusa Kordíka a manželku Angelu a syna Emanuela  
11:00 Za  Magdalénu Babkovú 1. výr. 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 

stretnutie a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Dnes vo farskej klubovni o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti s ich rodičmi 

(Deti z Predajnej) 
 V utorok 19. novembra po sv. omši v Jasení, teda o 17:00 hod. bude v kostole stretnutie 

prvoprijímajúcich deti s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 
 Na budúcu nedeľu 24. novembra na slávnosť Krista Kráľa putujeme do Hronského Beňadiku. 

Odchod autobusu bude o hod. 7:45 z pred kostola v Jasení. 
 S nedeľou Krista Kráľa je spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 

Ježišovmu a zároveň je ukončenie Roku viery. Preto 15 min. pred sv. omšou, teda o 8:15 hod. 
bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať 
úplné odpustky. Doneste si so sebou aj krížiky, ktoré budú v rámci pobožnosti požehnané. 

 V najbližšiu sobotu 23. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 
Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom 
a kazateľom bude vdp. farár Ivan Greňa. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na otázku, či má význam pre kresťanov angažovať sa v 
budovaní tohto sveta, keďže pohľad kresťana je zameraný na večný život; - ponúkajú rozhovor 
s českou spisovateľkou Hanou Pinknerovou; - prinášajú zobrazenia novembrových svätcov vo 
výtvarnom umení; - a Listáreň odpovedá na otázku Démonické obrázky a nápisy – tolerovať či 
odmietať? 

 Ako rehoľa Pallotínov chceme vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa chcú angažovať vo 
všeobecnom apoštoláte ako angažovaní laici, aby sa zúčastnili víkendového duchovno-
formačného stretnutia v dňoch od 6.–8. decembra v rehoľnoformačnom dome SAC v Spišskej 
Novej Vsi, farnosť Smižany. So začiatkom o 15.00h. vo Svätyni Božieho milosrdenstva. 
Poplatok za ubytovanie je 38,-€. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť na tel. č. 0905 155 563 
u P. Vladimíra Peklanského SAC do 30. novembra alebo na mailovej adrese vlapeksac@o2.pl 

 Zajtra t.j. pondelok o 9:00 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme za upratanie včera. 

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


