
P R E D A J N Á                                      13.11.2016 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
NEDEĽA     Slávnosť    Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 14.11. 1700 Za † rodičov Oľgu a Filipa Beraxových 
Streda 16.11. 1700 Za † Vincenta, rodičov a súrodencov 
Štvrtok 17.11. 1700 Za † pána dekana Konštantína Kollára 
Piatok 18.11. 1700 Poďakovanie za všetky milosti a dary, a prosba o Božiu pomoc a ochranu 

Sobota 19.11. 1700 Za Božiu pomoc synovi 
Nedeľa 20.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., a o 16:00 hod. bude 

spoločenstvo rodín. 
 Dnes pri príležitosti sviatku sv. Martina vo Valaskej, patróna farnosti, nás 

o 16:00 hod. pozývajú na muzikál Svätý Martin do kultúrneho domu vo 
Valaskej. Vstupne dobrovoľné. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred 
sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu je 16. novembra Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa 
Stanislava. Úmysel je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za 
prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.  

 Na budúcu nedeľu 20. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je 
spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. Preto 15 min. pred sv. omšou, čiže o 9:30 hod. bude krátka 
pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok 
môžeme získať úplné odpustky. 

 Katolícke noviny v čísle 45 sa zameriavajú na návštevu pápeža Františka vo 
Švédsku; spomínajú na významného slovenského saleziána Ernesta 
Macáka, ktorý zomrel 14. októbra; približujú osobnosť rakúskeho 
neurológa a psychiatra Viktora Emila Frankla, ktorí liečil metódou 
logoterapie. 

 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                                           13.11.2016 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
NEDEĽA    Slávnosť    Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
 

13.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Poďakovanie Pánu Bohu za všetky milosti a dary pri príležitosti 50. výr. 
sobáša manželov Lýdii a Jaroslava 

11:00 Za  Emila Demetera a rodičov 
15.11. Utorok 16:00 Za  Martu Ambrozovú 
16.11. Streda 16:00 Za  Annu Melkovú 1. výr., rodičov a súrodencov 
17.11. Štvrtok 16:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
18.11. Piatok 16:00 Za  Emila a Máriu Sekáčových a brata Ondreja 

   
20.11. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emila Kordíka a rodičov 
11:00 Poďakovanie za životné jubileum v rodine 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., a o 16:00 hod. bude 
spoločenstvo rodín. 

 Dnes pri príležitosti sviatku sv. Martina vo Valaskej, patróna farnosti, nás o 16:00 
hod. pozývajú na muzikál Svätý Martin do kultúrneho domu vo Valaskej. Vstupne 
dobrovoľné. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V stredu je 16. novembra Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel 
je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich 
farnostiach.  

 Na budúcu nedeľu 20. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená 
obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 
min. pred prvou sv. omšou, čiže o 8:15 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na 
tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.  

 Blíži sa sviatok patrónky nášho Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá 
pripadá na piatok 25. novembra. Keďže liturgické predpisy nám nedovoľujú sláviť 
odpust v predchádzajúcu ani nasledujúcu nedeľu, oslavy sv. Kataríny budú v sobotu 
26. novembra. Slávnostná svätá omša v tento deň bude o 10:30 hod. Pozvanie na 
našu slávnosť prijal o. Marcel Koval, redemptorista z Banskej Bystrici. Všetkých 
srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 45 sa zameriavajú na návštevu pápeža Františka vo Švédsku; 
spomínajú na významného slovenského saleziána Ernesta Macáka, ktorý zomrel 14. 
októbra; približujú osobnosť rakúskeho neurológa a psychiatra Viktora Emila 
Frankla, ktorí liečil metódou logoterapie. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

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


