
P R E D A J N Á                                      20.10.2019 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK   Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža  
SOBOTA   Sviatok     Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  

ÚMYSLY 

Nedeľa 20.10. 700 

1030 
Za farníkov 
Sviatosť birmovania 

Streda 23.10. 1700 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 
Piatok 25.10. 1700 Za † rodičov Antona a Annu a starých rodičov 
Sobota 26.10. 1700 Za † Františka a jeho rodičov 
Nedeľa 27.10. 945 Za † Irenu Vágnerovú 1. výr. a Dušana Vágnera 30. výr. 

OZNAMY 
 Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 h. a v Jasení o 16:00 h. 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 27.10. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Pripomíname o novembrových spoločných svätých 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. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života. 
Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov 
detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola - 
sviečka stoji 1,-€. 

 Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre 
rozvedených od 29.11.-1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke 
www.rodina.rimkat.sk alebo na plagáte, ktorý je na výveske. 

 Od roku 2017 v našej farnosti existuje modlitbové spoločenstvo Modlitby matiek. Je to malé 
modlitbové spoločenstvo, v ktorých sa matky stretávajú raz do týždňa vždy v rovnakom čase. Na 
stretnutiach sa zjednocujú v modlitbe a odovzdávajú svoje deti do Božej ochrany. Ale predsa 
rodinu netvorí iba matka, ale aj otec. Preto po Svätých misiách vychádzame s iniciatívou zaviesť 
vo farnosti aj modlitbové spoločenstvo Modlitby otcov. Fyzických i duchovných otcov, ktorí sa 
chcú spolu modliť za svoje rodiny a za všetkých otcov, a aj pomáhať si. Skupiny Modlitieb otcov 
od 2 do 8 mužov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo 
v kostole. Kto by mal záujem, tak prvé stretnutie bude zajtra t.j. pondelok 21.10 o 20:00 h. 
v kostole v Jasení. Mnohí muži na celom svete boli požehnaní skrze tieto stretnutia. 

 Katolícke noviny v čísle 42 pozývajú na návštevu Tajova; prinášajú rozhovor so 
slovenským provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátrom Jaroslavom Jaššom 
CM; vysvetľujú, prečo budúcnosť Cirkvi závisí i od nás. 

 Dnes je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, 
ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. 

 V noci z 26. na 27.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme rodičom birmovancov za 

upratanie a výzdobu kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú misijnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.rodina.rimkat.sk/


 

J A S E N I E                                           20.10.2019 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK   Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža  
SOBOTA   Sviatok     Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  

ÚMYSLY 
 

20.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manžela Františka 
 Sviatosť birmovania vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 

22.10. Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Annu Kovačikovú 
24.10. Štvrtok 16:00 Za  rodinu Peťkovú a Laurenčikovú 

 

27.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  manžela Emila a jeho rodičov 
11:00 Za  Jozefa Kováčika, rodičov a dcéru Alenku 

OZNAMY 
 Od zajtra sv. omše v Jasení v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 16:00 h. a v Predajnej o 17:00 h. 
 V utorok hodinu pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti 

Oltárnej. 
 Na budúcu nedeľu 27.10. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Pripomíname o novembrových spoločných svätých 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. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života. 
Hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov 
detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola - 
sviečka stoji 1,-€. 

 Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás srdečne pozýva na Duchovnú obnovu pre 
rozvedených od 29.11.-1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch. Viac informácií nájdete na stránke 
www.rodina.rimkat.sk alebo na plagáte, ktorý je na výveske. 

 Od roku 2017 v našej farnosti existuje modlitbové spoločenstvo Modlitby matiek. Je to malé 
modlitbové spoločenstvo, v ktorých sa matky stretávajú raz do týždňa vždy v rovnakom čase. Na 
stretnutiach sa zjednocujú v modlitbe a odovzdávajú svoje deti do Božej ochrany. Ale predsa 
rodinu netvorí iba matka, ale aj otec. Preto po Svätých misiách vychádzame s iniciatívou zaviesť 
vo farnosti aj modlitbové spoločenstvo Modlitby otcov. Fyzických i duchovných otcov, ktorí sa 
chcú spolu modliť za svoje rodiny a za všetkých otcov, a aj pomáhať si. Skupiny Modlitieb otcov 
od 2 do 8 mužov sa stretávajú pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo 
v kostole. Kto by mal záujem, tak prvé stretnutie bude zajtra t.j. pondelok 21.10 o 20:00 h. 
v kostole v Jasení. Mnohí muži na celom svete boli požehnaní skrze tieto stretnutia. 

 Katolícke noviny v čísle 42 pozývajú na návštevu Tajova; prinášajú rozhovor so 
slovenským provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátrom Jaroslavom Jaššom 
CM; vysvetľujú, prečo budúcnosť Cirkvi závisí i od nás. 

 Dnes je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, 
ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. 

 V noci z 26. na 27.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú misijnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.rodina.rimkat.sk/

