
P R E D A J N Á                                      11.10.2020 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK   Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
Nedeľa 11.10. 945 Za † Jána Chamku 1. výr. 
Streda 14.10. 1700 Za duše v očistci 
Piatok 16.10. 1700 Za † Jána Franeka a manželku Gizelu Franekovú, a brata Jána 
Sobota 17.10. 1700 O požehnanie a Božie milosti pre Mila a Emku 
Nedeľa 18.10. 945 Za † Máriu Hladekovú a Máriu Ďuriančikovú 

OZNAMY 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Taktiež v piatok 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 18.10.2020 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy, 

materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je 
modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom 
pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“.  

 Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 
Pozývame vás preto 2.11. zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri 
pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj 
virtuálne – na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena 
sviečky je 1,-€. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke 
www.sviecka.forumzivota.sk 

 Pripomínam 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 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 41 približujú život sv. Hildegardy z Bingenu; pozývajú do Dolnej 
Bzovej, kde je kaplnka zasvätená sv. J. M. Vianneyovi; vysvetľujú, ako sa možno čo najlepšie 
skoncentrovať na svätej omši. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 170,- €, z toho 
v Predajnej 58,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Budúca nedeľa je misijná. Počas svätých omši bude celosvetová zbierka na misie. Na 
Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad 
a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronokrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné 
Pán Boh zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.miliondeti.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/


 

J A S E N I E                                           11.10.2020 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK   Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
 

11.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manžela Jána Kučeru 
11:00 Za  Elenku Kordíkovú 1. výr. 

13.10. Utorok 17:00 Za  manžela Jozefa a rodičov 
15.10. Štvrtok 17:00 Za  Jána a Paulínu Núterových 

 

18.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu Pauliakovú a manžela 
11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 

OZNAMY 
 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime každý deň v kostole a to nasledovne: 

v utorok, štvrtok a v nedeľu pred sv. omšou, ostatné dni, to jest v pondelok, stredu, piatok 
a sobotu o 17.00 h. 

 V piatok 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 18.10.2020 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy, materské 

školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je modliť sa 
spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa 
bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“.  

 Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame 
vás preto 2.11. zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch 
nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne – na internete. 
Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena sviečky je 1,-€. Viac informácií 
nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk 

 Pripomínam 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 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 41 približujú život sv. Hildegardy z Bingenu; pozývajú do Dolnej Bzovej, 
kde je kaplnka zasvätená sv. J. M. Vianneyovi; vysvetľujú, ako sa možno čo najlepšie 
skoncentrovať na svätej omši. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 170,- €, z toho v 
Jasení 112,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na kostol v Jasení bohuznáma osoba obetovala 10,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Budúca nedeľa je misijná. Počas svätých omši bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku 

bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú 
najviac postihnuté koronokrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 
 

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

http://www.miliondeti.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/

