
P R E D A J N Á                                      25.11.2018 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PIATOK    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 

ÚMYSLY 
Nedeľa 25.11. 945 Za † rodinu Šagátovú a Kazárovú 
Streda 28.11. 1700 Za † rodinu Srniakovú 
Piatok 30.11. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 1.12. 1700 Za † rodinu Kološtovú a rodinu Šatarovú 
Nedeľa 2.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 1.12. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole 

o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša.  
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach 

budem posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. 

 Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka Duchovnú obnovu pre 
rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne 
sobášených) a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch 
v penzióne Augustineum v dňoch 30.11.-2.12.2018. Nástup je od 14:00 do 17:00 hod. 
Program začína večerou o 18:00 hod. a končí sa obedom v nedeľu 2.12.2018. Cena za 
dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 50 € + miestny poplatok 2 €/2 dni. 
Duchovnú obnovu povedie kňaz Peter Fogaš – riaditeľ Arcidiecézneho centra pre 
rodinu v Košiciach. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288 845 alebo emailom: 
slavka.kolesarova1@gmail.com. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 47 približujú Krista ako Kráľa pravdy pri príležitosti Nedele 
Krista Kráľa; prinášajú rozhovor s výtvarníkom Miroslavom Cipárom, ktorí ilustroval 
najnovšie vydanie Goetheho veľdiela Faust; pripomínajú 25 rokov od 
znovupostavenia a znovuposvätenia morového stĺpa v Trnave. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na fare. 
Vyzbieralo sa 810,- €, z toho v Predajnej 290,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

piatok upratali a vyzdobili kostol.  
 
 

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

mailto:slavka.kolesarova1@gmail.com


 

J A S E N I E                                           25.11.2018 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PIATOK    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 

ÚMYSLY 
 

25.11. 
 
Nedeľa 8:30 Za  rodinu Šuhajdovú 

11:00 Za Martina Cibulu, jeho rodinu, o Božie požehnanie a zdravie 
27.11. Utorok 16:00 Za  Máriu a Jozefa Silady a ich rodičov 
29.11. Štvrtok 8:00 Za Božiu pomoc vnúčatám 

   

2.12. 
 
Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Štefana a Annu, a ich rodičov 
OZNAMY 

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

 Vo štvrtok 29.11. sv. omša v Jasení bude výnimočne ráno o 8:00 hod. 
 1.12. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole v 

Predajnej o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša.  
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach 

budem posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti.  

 Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka Duchovnú obnovu pre 
rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne 
sobášených) a pre manželov v kríze. Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch 
v penzióne Augustineum v dňoch 30.11.-2.12.2018. Nástup je od 14:00 do 17:00 hod. 
Program začína večerou o 18:00 hod. a končí sa obedom v nedeľu 2.12.2018. Cena za 
dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 50 € + miestny poplatok 2 €/2 dni. 
Duchovnú obnovu povedie kňaz Peter Fogaš – riaditeľ Arcidiecézneho centra pre 
rodinu v Košiciach. Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288 845 alebo emailom: 
slavka.kolesarova1@gmail.com. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 47 približujú Krista ako Kráľa pravdy pri príležitosti Nedele 
Krista Kráľa; prinášajú rozhovor s výtvarníkom Miroslavom Cipárom, ktorí ilustroval 
najnovšie vydanie Goetheho veľdiela Faust; pripomínajú 25 rokov od 
znovupostavenia a znovuposvätenia morového stĺpa v Trnave. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na fare. 
Vyzbieralo sa 810,- €, z toho v Jasení 520,- €. 

 Na plynovú pec bohuznáma osoba obetovala 50,-€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Chcem ešte POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli 

k príprave a skrášleniu odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína 
Alexandrijská vyprosuje potrebné milosti. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

mailto:slavka.kolesarova1@gmail.com

