
P R E D A J N Á                                      28.10.2018 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK  Slávnosť     Všetkých svätých 
PIATOK   Spomienka   Všetkých verných zosnulých 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.10. 945 Poďakovanie za dožite 70. rokov 
Streda 31.10. 1700 Na úmysel rodiny 
Štvrtok 1.11. 1030 Za † Oľgu a Filipa Beraxových 
Piatok 2.11. 1715 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 3.11. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 4.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v stredu 31.10. pripadá v našej farnosti farská poklona. Sviatosť oltárna bude 

vyložená od 15:00 h. do sv. omši o 17:00 h. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia. 

 Vo štvrtok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. 
omša bude o 10:30 hod. A popoludní o 15:00 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom 
kríži bude pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené 
úplné odpustky a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci (podmienky získania 
odpustkov sú vysvetlené na nástenke).  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdem v piatok 2. novembra od 10:00 hod. Sv. omša bude o 17:15 
hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 3.11. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole a 
začneme o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša.  

 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. októbra. 

 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. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu 
kostola - sviečka stoji 1,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa zameriavajú na to, akú cenu má čnosť čistoty; prinášajú 
rozhovor s lekárkou psychiatričkou Evou Bubeníkovou; pozývajú na návštevu kaplniek, 
ktoré pripomínajú slávu kúpeľných miest. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 340,- €, z toho v Predajnej 110,- €. 
V mene Svätého Otca Františka ďakujeme všetkým darcom za príspevok na misie. Vaše 
modlitby a finančné dary pomôžu farnostiam v Etiópii. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 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                                           28.10.2018 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK  Slávnosť     Všetkých svätých 
PIATOK   Spomienka   Všetkých verných zosnulých 

ÚMYSLY 
 

28.10. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Jána Miklošku 

11:00 Za  Jána a Máriu Marčokových, ich rodičov, syna Jána a zaťa Jozefa 
30.10. Utorok 17:00 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
1.11. Štvrtok 9:00 Za  Ruženu Bírešovu 6. výr. a jej rodičov 
2.11. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

   
4.11. 

 
Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  rodičia Kvačkajovci a Kučerovci a Juraj 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 31.10. pripadá v našej farnosti farská poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená vo 

farskom kostole v Predajnej od 15:00 h. do sv. omši o 17:00 h. Počas adorácie bude 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

 Vo štvrtok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omša 
bude len jedna o 9:00. A popoludní o 14:00 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom kríži 
bude pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné 
odpustky a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci (podmienky získania odpustkov sú 
vysvetlené na nástenke)..  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok 2. novembra od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti 
bude pred sv. omšou. 

 3.11. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole a začneme 
o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša.  

 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. októbra. 

 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. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola - sviečka 
stoji 1,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa zameriavajú na to, akú cenu má čnosť čistoty; prinášajú 
rozhovor s lekárkou psychiatričkou Evou Bubeníkovou; pozývajú na návštevu kaplniek, 
ktoré pripomínajú slávu kúpeľných miest. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 340,- €, z toho v Jasení 230,- €. V mene 
Svätého Otca Františka ďakujeme všetkým darcom za príspevok na misie. Vaše modlitby 
a finančné dary pomôžu farnostiam v Etiópii. 

 Na plynovú pec na fare bohuznáma rodina obetovala 200,- €. 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. 


