
P R E D A J N Á                                      23.11.2014 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
UTOROK     Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 23.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 24.11.  Za † Petra Luptovčiaka 30. deň 
    
Streda 26.11. 1730 Za † Antona Živického 
Štvrtok 27.11. 1730 Za † Emila a Silviu 
Piatok 28.11. 1730 Za † bratranca Ľubomíra a jeho rodičov 
Sobota 29.11. 1700 Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu a Daniela s dcérami 
Nedeľa 30.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budeme 

posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Veľmi 
dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. omšiach. Tieto sv. omše 
budú počas adventu v iba stredy ráno o hod. 6:30. Preto v tento deň sv. omša večer už nebude. 
Rorátne sv. omše sa začínajú len pri zažatých sviecach. Kto má môže si doniesť lampáše. 
Povzbudzujeme deti a mládež k účasti.  

 Počas adventu bude pod chórusom umiestnený stromček a povešané salónky s anonymnými 
číslami. Čísla sú pre Vás, drahí bratia a sestry, aby sme mohli anonymne pomôcť tým, ktorí sú 
v našej obci v najväčšej núdzi. Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom 
aspoň potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky - ak sú pri čísle zaznačené deti, 
a priniesli takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom 
doručíme tým, ktorí to potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce.  

 Od budúcej nedele 30. novembra sa začína pre celu Katolícku cirkev, vyhlásený Svätým Otcom 
Františkom Rok Zasväteného Života.  

 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov 
a žiakov deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo 
štvrtok 27. novembra 2014 od 8:30 do 13:00 hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok Krista Kráľa; prinášajú rozhovor s kňazom 
Antonom Fabianom; predstavujú misiu slovenských verbistov na Kube. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 349,- € a 20 centov, pričom v Predajnej 174,- 
€ a 90 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Zajtra t.j. pondelok o 9:00 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. 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                                           23.11.2014 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
UTOROK     Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
 

23.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila a Máriu Sekačových a brata Ondreja 
11:00 Za  Júliu Kvačkajovú, dcéry Máriu a Hildu a pravnukov 

    
25.11. Utorok 16:30 Za  Jána 
26.11. Streda 16:30 Za  Margarétu Kvačkajovú a rodičov Jozefa a Margitu 
27.11. Štvrtok 16:30 Za  Máriu a Teodora Chamko 
28.11. Piatok 16:30 Za  rodinu Potančokových a Šluchových 

    
   

30.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Štefana Rybára 
11:00 Za  Amáliu a Jána Mamojkových 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budeme 

posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Veľmi dobrým 
spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. omšiach. Tieto sv. omše budú počas 
adventu vo štvrtky a soboty ráno o hod. 6:30. Rorátne omše sa začínajú len pri zažatých sviecach. 
Kto má môže si doniesť lampáše. Povzbudzujeme deti a mládež k účasti. 

 Počas adventu bude pod chórusom umiestnený stromček a povešané salónky s anonymnými 
číslami. Čísla sú pre Vás, drahí bratia a sestry, aby sme mohli anonymne pomôcť tým, ktorí sú 
v našej obci v najväčšej núdzi. Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň 
potravinovým darčekom alebo zakúpením hračky - ak sú pri čísle zaznačené deti, a priniesli takúto 
pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru. My ich potom doručíme tým, ktorí to 
potrebujú. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce.  

 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov 
a žiakov deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo 
štvrtok 27. novembra 2014 od 8:30 do 13:00 hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na sviatok Krista Kráľa; prinášajú rozhovor s kňazom Antonom 
Fabianom; predstavujú misiu slovenských verbistov na Kube. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 349,- € a 20 centov, pričom v Jasení 174,-€ a 30 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Zajtra t.j. pondelok o 9:00 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok 

upratali kostol.  
 Chcem POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave a skrášleniu 

odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijská vyprosuje potrebné milosti. 
 

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


	Nedeľa Krista Kráľa

