
Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
 (18.11.2012) 

P R E D A J N Á 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:     Spomienka:         Obetovanie Panny Márie 
ŠTVRTOK:    Spomienka:        Sv. Cecílie, panny a mučenice 
SOBOTA:    Odpustová Slávnosť v Jasení:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 18.11.2012 
700 

 
945 

Za † rodičov Milana a Silviu 
 
Za farníkov 

Pondelok 19.11.2012 1730 Aid. 
Utorok 20.11.2012 1730 Aid. 
Streda 21.11.2012 1730 Za † rodinu Strelcovú a Dalíkovú 
Štvrtok 22.11.2012 1730 Za † Antona Živického a matku Brigitu 
Piatok 23.11.2012 1730 Za † rodičov Emila a Máriu  
Sobota 24.11.2012  Odpustová sv. omša v Jasení o 10:30 hod. 

Nedeľa 25.11.2012 
630 

 
945 

Za † Mariána nedožitých 80. narodenín 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Na budúcu nedeľu ranná sv. omša bude výnimočne o 6:30 hod., kvôli púti do 
Hronského Beňadiku na slávnosť Krista Kráľa. Odchod autobusu bude o 7:30 hod. 
z námestia. Vrátime sa neskorým popoludním. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Dnes o 15:30 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 20. novembra po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom úrade v 
Jasení, stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V sobotu 24. novembra o 15:00 hod. vo farskej klubovni bude nácvik spevu. Pozývame 
deti a mládež. 

 Oznamujeme, že v sobotu 24. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom 
patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. Svätá omša bude o 10:30 hod. a 
hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. farár Gregor Rydzewski. Svätá omša 
v tento deň v Predajnej nebude. Všetci Predajňania sú srdečne pozvaní. 

 Katolíčke noviny sa pod titulkom Pozvanie cirkevnej rodiny za okrúhly stôl venujú aj 
vzťahom založeným na vzájomnosti; a tiež nájdeme list Benedikta XVI. predsedovi 
KBS ohľadom odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka s komentárom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 421 €, 85 centov, pričom v Predajnej: 
188 €, 39 centov a v Jasení: 233 €, 46 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  

 

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



Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
(18.11.2012) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA:     Spomienka:      Obetovanie Panny Márie 
ŠTVRTOK:    Spomienka:     Sv. Cecílie, panny a mučenice 
SOBOTA:    Odpustová Slávnosť:   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
 

18.11 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu, Emila Sekáčových a brata Ondreja   
11:00 Za  rodičov, Martina, manželku Alžbetu a súrodencov 

20.11 Utorok 16:30 Za  Máriu a Teodora Chamkových a rodičov 
21.11 Streda 16:30 Za  rodičov Irenu a Michala a manžela Františka 
22.11 Štvrtok 16:30 Za  Ondreja Cevára, manželku, dcéru a syna 
23.11 Piatok 16:30 Za  Máriu, Mareka Hôrčikových a syna Mareka 
24.11 Sobota 10:30 Za  Emíliu, Františka Pristašových a syna Gregora 

Za  Katarínu Podkonickú a starých rodičov 
   

25.11 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Angelu, Egídiusa Kordíkových a syna Emanuela  
11:00 Za  Annu a Štefana Barančokových 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Dnes vo farskej klubovni o 15:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 20. novembra po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade, bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Na budúcu nedeľu 25. novembra na slávnosť Krista Kráľa, putujeme do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o 7:30 hod. z námestia. Vrátime sa neskorým 
popoludním. 

 Oznamujeme, že v sobotu 24. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. 
Kataríny Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Svätá omša bude o 10:30 hod. a 
hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. farár Gregor Rydzewski. Všetkých srdečne 
pozývame. Pristúpme preto v tomto týždni k sviatosti zmierenia, aby sme v tento deň 
sv. prijímaním a modlitbou za sv. Otca mohli získať úplné odpustky pre seba alebo 
našich blížnych. Prežime tuto odpustovú slávnosť spoločne ako jedna farnosť. 

 Katolíčke noviny sa pod titulkom Pozvanie cirkevnej rodiny za okrúhly stôl venujú aj 
vzťahom založeným na vzájomnosti; a tiež nájdeme list Benedikta XVI. predsedovi 
KBS ohľadom odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka s komentárom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 421 €, 85 centov, pričom v Jasení: 233 
€, 46 centov a v Predajnej: 188 €, 39 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme za upratanie 
včera. 

 

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


