
P R E D A J N Á                                                    27.10.2013 

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 27.10.2013 
700

 
945 

Za † Elenu Stierankovú 
 
Za farníkov 

Pondelok 28.10.2013 1730 Za † rodinu Holkovú 

Utorok 29.10.2013 1730 
Za † manžela Jaroslava Búdu, rodičov Michala a Jozefínu, 
Ľudovíta a Elenu 

    
Štvrtok 31.10.2013 1730 Za † Tomáša Bučku a jeho rodičov 

Piatok 01.11.2013 

700

 
945 

Za farníkov  
 
Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca 
Ježišovho 

Sobota       02.11.2013 800 Za farníkov  

Nedeľa 03.11.2013 945 Za Ružencové Bratstvo 
 



 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Bratia a sestry, v utorok 29. októbra privítame v našej farnosti členov Pallotínskej 

Provinciálnej Rady z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na Slovensku. 
Vizitatormi budú páter Jozef Nowak, provinciálny radca a páter Gregor Młodawski 
sekretár za misijne záležitosti. Našu vizitáciu začneme sv. omšou v utorok o 17:30 hod. vo 
farskom kostole. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých pozývame.  

 V stredu 30. novembra sv. omša vo farskom kostole nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona 

k sviatosti Oltárnej. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V pondelok je 

modlitba ruženca v rámci Večeradla, vo štvrtok, ktorý je posledným dňom októbra budú 
viesť deti a mládež a v iných dňoch dospelí.  

 Vyhodnotenie pre deti za účasť na októbrových pobožnostiach bude v piatok 1. 
novembra po sv. omši o 9:45 hod. 

 V piatok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omše 
budú ako v nedeľu. A o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude 
pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné 
odpustky. Môžeme ich obetovať iba za duše v očistci. Treba splniť základné podmienky: 
pomodliť sa na úmysel Svätého Otca, byť v posväcujúcej milosti a prijať Sviatosť oltárnu, 
navštíviť kostol alebo cintorín. Tak každý deň môžeme pomôcť jednej duši dostať sa z 
očistca do neba. Aby nás to mobilizovalo, každý deň počas oktávy po sv. omši pôjdeme 
spoločne na cintorín, aby sme splnili túto povinnosť. 

 V sobotu 2. novembra, v deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj na 
nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť zaobstaraním si sviečky 
a jej zapálením a umiestnením do okien našich domovov v sobotu večer. Sviečky budú 
vyložené vzadu kostola. Sviečka stojí 1,-€. Zjednoťme sa za ochranu života počas 
modlitby na cintoríne alebo doma.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred večernou 
sv. omšou, a keďže v tomto mesiaci v prvý piatok je slávnosť, ku chorým pôjdeme 
v utorok od 9:00 hod. Prosíme, upozorníte na to našich chorých. 

 Dnes vo farskej klubovni o 17:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti s ich rodičmi 
(Deti zo ZŠ v Predajnej), a taktiež o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 

 Na budúcu nedeľu 3. novembra bude len jedna sv. omša o 9:45 hod., nebude sv. omši 
o 7:00 hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na súvislosť medzi znovuzrodením a poslušnosťou; - 
zaostrujú na zvyky a tradície, ktoré na slovenskom vidieku v minulosti súviseli s páračkami 
peria; - ponúkajú rady, ako sa efektívne naučiť učiť sa. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Spoločne sa vyzbieralo 250,- €. Pán Boh zaplať za 
všetky vaše milodary na misie. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. 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                                           27.10.2013 

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  Jozefa Šlajferčíka a rodičov 

11:00 Za  Martina a Martu Kučerových 
30.10  Streda 16:30 Za  Ruženu Bírešovu 1. výr., rodičov a starých rodičov 
31.10 Štvrtok 16:30 Za  Máriu Sanitrovu 5. výr. a Mareka Sanitru 

1.11  Piatok 8:30 
 

11:00 

Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Aid. 

2.11  Sobota 9:00 Za  Annu a Štefana Barančokových 
   

3.11 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Antona Chromeka 

 



 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Bratia a sestry, v utorok 29. októbra privítame v našej farnosti členov Pallotinskej 

Provinciálnej Rady z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na 
Slovensku. Vizitatormi budú páter Jozef Nowak, provinciálny radca a páter Gregor 
Młodawski sekretár za misijne záležitosti. Našu vizitáciu začneme sv. omšou 
v utorok o 17:30 hod. vo farskom kostole v Predajnej. Z tohto dôvodu sv. omša 
v utorok v Jasení nebude. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých 
pozývame do Predajnej.  

 Večeradlo tento týždeň bude v stredu hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok po sv. 
omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 

 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V stredu bude 
modlitba ruženca v rámci Večeradla a vo štvrtok, ktorý je posledným dňom októbra 
budú viesť deti a mládež. Ruženec bude taktiež v pondelok.  

 Vyhodnotenie pre deti za účasť na októbrových pobožnostiach bude v piatok 1. 
novembra po sv. omši o 11:00 hod. 

 V piatok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. 
omše budú ako v nedeľu. A o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne 
kde bude pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú 
spojené úplné odpustky. Môžeme ich obetovať iba za duše v očistci. Treba splniť 
základné podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého Otca, byť v posväcujúcej 
milosti a prijať Sviatosť oltárnu, navštíviť kostol alebo cintorín. Tak každý deň 
môžeme pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Aby nás to mobilizovalo, 
každý deň počas oktávy po sv. omši pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme splnili 
túto povinnosť. 

 V sobotu 2. novembra, v deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj na 
nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť zaobstaraním si 
sviečky a jej zapálením a umiestnením do okien našich domovov v sobotu večer. 
Sviečky budú vyložené vzadu kostola. Sviečka stojí 1,-€. Zjednoťme sa za ochranu 
života počas modlitby na cintoríne alebo doma. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred 
večernou sv. omšou, a keďže v tomto mesiaci v prvý piatok je slávnosť, ku chorým 
pôjdeme v utorok od 9:00 hod. Prosíme, upozorníte na to našich chorých. 

 Dnes vo farskej klubovni o 17:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti s ich 
rodičmi (Deti zo ZŠ v Predajnej), a taktiež o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na súvislosť medzi znovuzrodením 
a poslušnosťou; - zaostrujú na zvyky a tradície, ktoré na slovenskom vidieku v 
minulosti súviseli s páračkami peria; - ponúkajú rady, ako sa efektívne naučiť učiť sa. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Spoločne sa vyzbieralo 250,- €. Pán Boh 
zaplať za všetky vaše milodary na misie.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme za upratanie 
včera.  
 

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


