
P R E D A J N Á                                      8.11.2020 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
UTOROK    Spomienka    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka    Sv. Martina z Tours, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 8.11. 945 Za † Vieru Eremiášovú 
Streda 11.11. 1700 Za † Margitu Schönovú 
Piatok 13.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu a rodičov z oboch strán 
Sobota 14.11. 1700 Za † Jána Paulika ml. 
Nedeľa 15.11. 945 Za † Ondreja Pindiaka  

OZNAMY 
 Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a vyhlášky č.12 Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 29.10.2020 je od 2.11.2020 možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, 
ktorí sa vedia preukázať: 
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 
(alebo počas trvania zákazu vychádzania) 
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového 
testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 7.11. do 8.11.2020 
subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. 
Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí. Limit pre počet 
prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet 
prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu. 
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 
3. Zákaz podávania rúk. 

 Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň 
povzbudzuje sa veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým 
prostredníctvom rádia Lumen, televízie Lux alebo internetu. 

 Odpustky. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho 
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne 
platia len pre dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto 
dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so 
zaistením bezpečnosti veriacich. ... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov 
nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase 
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, 
zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné 
podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred 
obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to 



byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka 
Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa 
zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za 
zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 Pôst a modlitba. „Od 30.10. až do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, 
biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. 
Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, 
nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký 
piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – 
s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. 
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým 
ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by 
bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji 
spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci 
neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme 
to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež 
povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi 
všetkými veriacimi. 
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás 
platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj 
zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, 
nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.” 

 Sviatosť Oltárna vo farskom kostole v Predajnej na individuálnu 10-15 min. adoráciu bude 
vyložená v piatok od 16:00 do sv. omši o 17:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 

 Katolícke noviny v čísle 45 vysvetľujú, prečo sa treba modliť za duše v očistci; pozývajú do 
farnosti Kúty; približujú neľahkú situáciu kresťanov na severu Sýrie. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 

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



J A S E N I E                                           8.11.2020 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
UTOROK    Spomienka    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka    Sv. Martina z Tours, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

8.11. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  pána dekana Michala Möller 

11:00 Za  rodičov Kovačových a ich rodičov 
10.11. Utorok 16:00 Za  rodičov Kučerových, Kvačkajových a Juraja s rodičmi 
12.11. Štvrtok 16:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 

   

15.11. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Paulínku a Jána Núter 
11:00 Za  syna Pavla Turcaja 

OZNAMY 

 Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a vyhlášky č.12 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 29.10.2020 je od 2.11.2020 možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, 
ktorí sa vedia preukázať: 
a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29.10.2020 do 1.11.2020 
(alebo počas trvania zákazu vychádzania) 
b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového 
testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 7.11. do 8.11.2020 
subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov. 
Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí. Limit pre počet 
prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet 
prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu. 
1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 
3. Zákaz podávania rúk. 

 Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň 
povzbudzuje sa veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým 
prostredníctvom rádia Lumen, televízie Lux alebo internetu. 

 Odpustky. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho 
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne 
platia len pre dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto 
dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so 
zaistením bezpečnosti veriacich. ... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov 
nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase 
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, 
zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné 
podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred 



obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to 
byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka 
Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa 
zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za 
zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 Pôst a modlitba. „Od 30.10. až do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, 
biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. 
Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, 
nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký 
piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – 
s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. 
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým 
ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by 
bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji 
spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci 
neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme 
to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež 
povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi 
všetkými veriacimi. 
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás 
platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj 
zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, 
nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.” 

 Sviatosť Oltárna v kostole v Jasení na individuálnu 10-15 min. adoráciu bude vyložená vo štvrtok 
od 15:00 do sv. omši o 16:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 

 V tomto mesiaci november, máme sviatok patrónky Jasenského kostola sv. Kataríny 
Alexandrijskej. Keďže máme pandémiu koronavírusu a účasť na sv. omšiach je limitovaná, naša 
odpustová slávnosť sa bohužiaľ v tomto roku konať nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 45 vysvetľujú, prečo sa treba modliť za duše v očistci; pozývajú do 
farnosti Kúty; približujú neľahkú situáciu kresťanov na severu Sýrie. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 

 

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


