
P R E D A J N Á                                      13.11.2022 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Alberta Veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka    Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky 
PIATOK    Spomienka    Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 
NEDEĽA    Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.11. 930 Za † z rodiny Ďurčovej a Hadrabovej 
Streda 16.11. 1700 Za † Alenku Daučikovú 1. výr. 
Piatok 18.11. 1700 Za † Boženu Čumovú a Jozefa Čumu 
Sobota 19.11.  Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej - Jasenie 10:30 hod. 
Nedeľa 20.11. 930 Za † Jozefa Cibuľu a syna Miloša 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec.  
 Taktiež v stredu 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V najbližšiu sobotu 19.11. v Jasení, budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 

Alexandrijskej, patrónky kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal dp. Ivan Kaličiak, pán 
farár z Lomu nad Rimavicou. Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetkých srdečne 
pozývame. Večerná sv. omša v tento deň vo farskom kostole v Predajnej už nebude. 

 V dňoch od 14.-20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Hlavným 
mottom je "ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE." Týždeň Cirkvi 
pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37. svetovým dňom mládeže, ktorý vyhlásil 
Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. Na tento deň nám naši otcovia biskupi 
pripravili krátky príhovor k mladým. 

 V našej rožňavskej diecéze v rámci týždňa cirkvi pre mládeže organizujeme Diecézne 
stretnutie mládeže v Rimavskej Sobote 19.11.2022. Začiatok je vo farskom kostole sv. 
Jána Krstiteľa o 9:30 hod. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 20.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova 
zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu. Preto po sv. omši bude krátka 
pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať 
úplné odpustky. 

 Katolícke noviny v čísle 45 sa venujú chudobe a sociálnej pomoci; predstavujú farnosť 
Dudince; približujú osobnosť sv. Martina z Tours. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 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                                           13.11.2022 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka    Sv. Alberta Veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka    Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky 
PIATOK    Spomienka    Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 
NEDEĽA    Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
 

13.11. 
 

Nedeľa 8:00 Za  rodičov Kováčových a ich rodičov 
11:00 Za  Annu Kováčikovú a rodinu 

15.11. Utorok 17:00 Za zdravie a pomoc Božiu pre Valériu  pri dožitých 80. rokov 
17.11. Štvrtok 17:00 Za  Jána a Máriu Marčokových, ich rodičov, syna a zaťa 
19.11. Sobota 10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 

 

20.11. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Emila a Máriu Sekáčových a brata Ondreja 
11:00 Za  Annu a Jána Krišteka a vnuka Rastika 

OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti.  

 V stredu 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V najbližšiu sobotu 19.11. budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 

Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal dp. Ivan 
Kaličiak, pán farár z Lomu nad Rimavicou. Svätá omša bude o 10:30 h. Všetkých srdečne 
pozývame. Večerná sv. omša v tento deň vo farskom kostole v Predajnej už nebude. 

 V dňoch od 14.-20. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Hlavným 
mottom je "ABY VO FARNOSTI PULZOVALO MLADÉ SRDCE." Týždeň Cirkvi 
pre mládež vyvrcholí v nedeľu 20. novembra 37. svetovým dňom mládeže, ktorý vyhlásil 
Svätý Otec František na sviatok Krista Kráľa. Na tento deň nám naši otcovia biskupi 
pripravili krátky príhovor k mladým. 

 V našej rožňavskej diecéze v rámci týždňa cirkvi pre mládeže organizujeme Diecézne 
stretnutie mládeže v Rimavskej Sobote 19.11.2022. Začiatok je vo farskom kostole sv. 
Jána Krstiteľa o 9:30 hod. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 20.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova 
zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu. Preto po prvej sv. omši bude krátka 
pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať 
úplné odpustky. 

 Katolícke noviny v čísle 45 sa venujú chudobe a sociálnej pomoci; predstavujú farnosť 
Dudince; približujú osobnosť sv. Martina z Tours. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali a vyzdobili kostol. 

 

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


