
P R E D A J N Á                                      30.10.2016 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK     Slávnosť     Všetkých svätých 
STREDA     Spomienka   Všetkých verných zosnulých 
PIATOK     Spomienka    Sv. Karola Boromejského, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 31.10. 1700 Za † Petra Luptovčiaka 2. výr. a rodičov 
Utorok 01.11. 945 Za farníkov 
Streda 02.11. 1700 Za † rodičov Máriu, Jána, dcéru a syna  
Štvrtok 03.11. 1700 Za † rodičov Antona a Annu 
Piatok 04.11. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 05.11. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 06.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Večeradlo bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou a v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec. 
 Pripomíname, že sv. omše v Predajnej v týždni sú o 17:00 hod. 
 V utorok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude ako 

v nedeľu o 9:45 hod. Popoludní o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude 
pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky a 
ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Teda, každý deň počas oktávy po sv. omši pôjdeme 
spoločne na cintorín, aby sme sa tam pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred sv. omšami. Ku chorým v 
Predajnej pôjdeme v piatok 4. novembra od 8:30 h. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu 6. novembra po sv. omši o 9:45 h. bude pre deti vyhodnotenie ruženca. Prosíme 
deti aby svoju aktivitu podpísali a doniesli v týždni do kostola, na farský úrad alebo do školy. 

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte ešte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie 
alebo na farský úrad. 

 Forum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 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. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa venujú dôvere, ktorá rúca predsudky a môže skrátiť fyzickú aj 
duchovnú vzdialenosť medzi ľuďmi; zameriavajú sa na reformáciu, ktorá v 16. storočí otriasla 
kresťanským svetom; odpovedajú na otázku, či sláviť halloween alebo nie. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 250,- €, z toho v Predajnej 101,- €. V mene 
Svätého Otca Františka ďakujeme všetkým darcom za príspevok na misie. Vaše modlitby a finančné 
dary pomôžu misionárom po celom svete pokračovať v ich poslaní ohlasovať evanjelium a slúžiť 
chudobným. Pokračujeme v modlitbách za všetkých misionárov, ktorí ohlasujú Božie slovo, aby 
zostali duchovne silní vo svojom svedectve o Kristovej láske a ohlasovali ju všetkým národom.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali 
kostol. 
 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.   



J A S E N I E                                           30.10.2016 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK     Slávnosť     Všetkých svätých 
STREDA     Spomienka   Všetkých verných zosnulých 
PIATOK     Spomienka    Sv. Karola Boromejského, biskupa 

ÚMYSLY 
 

30.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodičov Jolanu a Jána Núterových, ich syna Richarda a dcéru Blanku 
11:00 Za  manžela Jána Havrana nedož. 90. rokov 

 

01.11. 
 
Utorok 

8:30 
11:00 

Za  Karola a Jolanu, rodinu Peťkovú a Laurenčíkovú 
Za  Juraja Malčeka 

02.11. Streda 16:00 Za  Janku 25. výr., otca Jána a starých rodičov 
03.11. Štvrtok 16:00 Za  rodičov, brata, sestru, švagra a rodičov Kučerových 
04.11. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
05.11. Sobota 8:00 Za  rodičov Irenu a Michala a starých rodičov 

   
06.11. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodinu Gotthardovú 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Večeradlo bude v stredu hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec. 
 Pripomíname, že sv. omše v Jasení v týždni sú o 16:00 hod.  
 Keďže máme oktávu za zosnulých, dodatočná sv. omša bude v sobotu 5. novembra o 8:00 hod. ráno. 
 V utorok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako 

v nedeľu o 8:30 a 11:00 hod. Popoludní o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde 
bude pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky a 
ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Teda, každý deň počas oktávy po sv. omši pôjdeme 
spoločne na cintorín, aby sme sa tam pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v 
Jasení pôjdeme v piatok 4. novembra od 8:00 hod. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude pred sv. omšou. 

 Na budúcu nedeľu 6. novembra po sv. omši o 11:00 h. bude pre deti vyhodnotenie ruženca. Prosíme 
deti aby svoju aktivitu podpísali a doniesli v týždni do kostola, na farský úrad alebo do školy. 

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte ešte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do sakristie 
alebo na farský úrad. 

 Forum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 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. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa venujú dôvere, ktorá rúca predsudky a môže skrátiť fyzickú aj duchovnú 
vzdialenosť medzi ľuďmi; zameriavajú sa na reformáciu, ktorá v 16. storočí otriasla kresťanským 
svetom; odpovedajú na otázku, či sláviť halloween alebo nie. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 250,- €, z toho v Jasení 159,- €. V mene Svätého 
Otca Františka ďakujeme všetkým darcom za príspevok na misie. Vaše modlitby a finančné dary 
pomôžu misionárom po celom svete pokračovať v ich poslaní ohlasovať evanjelium a slúžiť 
chudobným. Pokračujeme v modlitbách za všetkých misionárov, ktorí ohlasujú Božie slovo, aby zostali 
duchovne silní vo svojom svedectve o Kristovej láske a ohlasovali ju všetkým národom.  

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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


