
P R E D A J N Á                                      16.10.2022 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  
UTOROK    Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu  
STREDA    Spomienka   Sv. Pavla od kríža, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY 
Nedeľa 16.10. 930 Za † Annu a Júliusa Mihalisko, dcéru Boženu a syna Igora 
Streda 19.10. 1700 Za Božiu pomoc o ochranu pre rodinu 
Piatok 21.10. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 22.10. 1700 Za † manžela Jána Ďurču nedož. 86. rokov 
Nedeľa 23.10. 930 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 

OZNAMY 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 Dnes 16.10. je Deň modlitieb za diecézu a o. biskupa Stanislava, a taktiež začiatok diecéznej novény 

k Rožňavskej Panne Márii (16.-24.10.2022), ktorá je zameraná na tému „Mária, Matka Cirkvi a každej 
rodiny“. Novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. Podrobné informácie o programe sú na plagáte.  

 V stredu 19.10. o 18:00 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam členov. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 22. októbra vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 

o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy a 

rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá 
sa uskutoční 18. októbra. Cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. 
Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch. Témou 
tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. 
Kto sa chce zapojiť do ružencovej modlitby pozývam do kostola v Jasení o 16:00 hod. Materiály 
k modlitbe možno nájsť na stolíku.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. 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 sa zameriavajú na odkaz sv. Jána Pavla II. a prinášajú dôležité slová, 
ktoré Ján Pavol II. adresoval Slovákom počas svojich troch apoštolských ciest do našej krajiny; 
približujú tiež blízkych spolupracovníkov Jána Pavla II., ktorí mali na neho veľký vplyv; odpovedajú 
na otázku, čo znamená pre Slovákov, že pápež Ján Pavol II. navštívil počas svojho pontifikátu našu 
krajinu trikrát.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Predajnej 220,- €. Pán Boh zaplať 
za Vaše milodary. 

 Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Počas svätých omši bude zbierka na misie. Tento rok bude na 
Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Na 
plagáte k Misijnej nedeli je Chen z Kambodže, ktorý mal len 16 rokov, keď pri výbuchu nášľapnej 
míny prišiel o nohy. Prežíval obrovskú beznádej, lebo vedel, že jeho život už nikdy nebude ako 
predtým. Jemu a jeho rodine pomohlo Centrum Arrupe. Aj vďaka vašim príspevkom môže 
centrum poskytovať pomoc deťom ako Chen. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. 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                                           16.10.2022 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  
UTOROK    Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu  
STREDA    Spomienka   Sv. Pavla od kríža, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY 
 

16.10. 
 

Nedeľa 8:00 Za  Emíliu 10. výr. a Jozefa Povrazníkových a ich rodičov 
11:00 Za  Jozefa a jeho rodičov 

18.10. Utorok 17:00 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
20.10. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine 

 

23.10. 
 

Nedeľa   8:00 Za manželov Ondrejkovičových, Uhlerových, starých rodičov z oboch strán 
11:00 Za  Annu Miklianovú 10. výr., a jej rodičov, Malvínku a Ondreja Tištianových 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec. V utorok v rámci 

večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred svätou omšou a ostatné dni o 17:00 hod. 
 Dnes 16.10. je Deň modlitieb za diecézu a o. biskupa Stanislava, a taktiež začiatok diecéznej novény 

k Rožňavskej Panne Márii (16.-24.10.2022), ktorá je zameraná na tému „Mária, Matka Cirkvi a každej 
rodiny“. Novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. Podrobné informácie o programe sú na plagáte.  

 V stredu 19.10. o 18:00 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam členov. 
 V sobotu 22. októbra vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 

o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy a 

rodiny, aby sa zapojili do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá 
sa uskutoční 18. októbra. Cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. 
Kampaň má zároveň povzbudiť deti a mladých ľudí k dôvere v Boha v ťažkých časoch. Témou 
tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. 
Kto sa chce zapojiť do modlitby pozývam do kostola o 16:00 hod. Modlitba ruženca bude v rámci 
večeradla. Materiály k modlitbe možno nájsť na stolíku.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte záujem 
o tieto 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 sa zameriavajú na odkaz sv. Jána Pavla II. a prinášajú dôležité slová, 
ktoré Ján Pavol II. adresoval Slovákom počas svojich troch apoštolských ciest do našej krajiny; 
približujú tiež blízkych spolupracovníkov Jána Pavla II., ktorí mali na neho veľký vplyv; odpovedajú 
na otázku, čo znamená pre Slovákov, že pápež Ján Pavol II. navštívil počas svojho pontifikátu našu 
krajinu trikrát.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Jasení 350,- €. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary. 

 Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Počas svätých omši bude zbierka na misie. Tento rok bude na 
Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Na 
plagáte k Misijnej nedeli je Chen z Kambodže, ktorý mal len 16 rokov, keď pri výbuchu nášľapnej 
míny prišiel o nohy. Prežíval obrovskú beznádej, lebo vedel, že jeho život už nikdy nebude ako 
predtým. Jemu a jeho rodine pomohlo Centrum Arrupe. Aj vďaka vašim príspevkom môže 
centrum poskytovať pomoc deťom ako Chen. 

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

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


