
P R E D A J N Á                                      12.11.2017 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK    Spomienka   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
ÚMYSLY 

Nedeľa 12.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 13.11. 1700 Za zosnulých obetovaných v novembrových úmysloch 
Streda 15.11. 1700 Na úmysel rodiny 

Štvrtok 16.11. 1700 O Božie požehnanie pre Renka pri dožitých 25. rokov života 
Piatok 17.11. 1700 Poďakovanie za 50. rokov manželstva Milana a Marcely Gajdošových 
Sobota 18.11. 1700 Za † Jána Maka 
Nedeľa 19.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 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 utorok 14. novembra o 16:45 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej 
klubovne na stretnutie. 

 Vo štvrtok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
Úmysel je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie 
hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.  

 Pozývame mladých našej farnosti v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež do Arény Brezno 
dňa 15. novembra o 18:00 hod. na evanjelizačné turné projektu Godzone, pod 
názvom: Odhodlaní zmeniť svet. Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý 
vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, 
ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je 
prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a 
povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať 
Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 19. novembra o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 45 prinášajú rozhovor s duchovným sprievodcom pútnikov, 

kňazom Jánom Majerníkom; zameriavajú sa na radostnú evanjeliovú chudobu; 
približujú stravovanie detí v školských jedálňach; predstavujú jedinečné drevené 
chrámy v Karpatoch. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, určená na svietidla do kostola. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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                                           12.11.2017 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK    Spomienka   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
ÚMYSLY 

 

12.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila Kordika a rodičov 
11:00 Za  Emila Demetera a rodičov 

14.11. Utorok 16:00 Za  rodinu Šipulovú 
15.11. Streda 16:00 Za  Martu Ambrozovú 
16.11. Štvrtok 16:00 Za  z rodiny Gothardovej 
17.11. Piatok 16:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov s prosbou o Božiu pomoc 
18.11. Sobota 7:30 Za zosnulých obetovaných v novembrových úmysloch 

   

19.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Máriu a Emila Sekačových a brata Ondreja 
11:00 Za  rodinu Šuhajdovú 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. pomodlite sa prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 14. novembra o 16:45 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej 

klubovne na stretnutie. 
 Vo štvrtok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 

Úmysel je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie 
hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.  

 Pozývame mladých našej farnosti v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež do Arény Brezno 
dňa 15. novembra o 18:00 hod. na evanjelizačné turné projektu Godzone, pod názvom: 
Odhodlaní zmeniť svet. Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 
2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali 
členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej 
evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie a budovať 
generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a 
uplatňovať jeho hodnoty. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 19. novembra o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Blíži sa sviatok patrónky nášho Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Keďže 

liturgické predpisy nám nedovoľujú sláviť odpust v predchádzajúcu ani nasledujúcu 
nedeľu, oslavy budú v sobotu, presne v deň sviatku sv. Kataríny 25. novembra. 
Slávnostná svätá omša v tento deň bude o 10:30 hod. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. 
Dušan Mesik, pán farár z Čerína. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 45 prinášajú rozhovor s duchovným sprievodcom pútnikov, 
kňazom Jánom Majerníkom; zameriavajú sa na radostnú evanjeliovú chudobu; približujú 
stravovanie detí v školských jedálňach; predstavujú jedinečné drevené chrámy 
v Karpatoch. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, určená na vyplatenie prác na fasáde kostola. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, 

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


