
Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

(21.11.2010) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK: Spomienka: sv. Cecílie, panny a mučenice 
STREDA:       Spomienka: Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK: Spomienka: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 21.11.2010 
700 

 
945 

za oslobodenie od hriechov a uzdravenie pre všetkých našich predkov 
 
Za farníkov 

Pondelok 22.11.2010 1800 † Jána Paulika (10 výr.) 
Utorok 23.11.2010 1800 † Antona Živického (v nedožitých 80 rokov) 
Streda 24.11.2010 1800 † Jolanu (v nedožitých 100 rokov) a manžela Pavla 
Štvrtok 25.11.2010 1800 aid 
Piatok 26.11.2010 1800 na úmysel 
Sobota 27.11.2010  Odpustová Omša v Jasení o 10:00 hod 

Nedeľa 28.11.2010 
630 

 
945 

† z rodiny  Horvátovej a Sedliakovej (rorátka) 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 296 € a 94 centov z čoho v Predajnej: 146 €   a 41 
centov, v Jasení 150 €, 53 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude ale hneď po týchto oznamoch prežijeme krátku pobožnosť ku Cti 
Krista Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o tom, na čom je založené Kristovo kráľovstvo alebo o štáte, 
ktorý tancuje pre Pannu Máriu a má jej obraz na národnej vlajke.  
 V sobotu bude v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. 
Jasenčania pozývajú všetkých Predajňanov. Svätá omša bude o 1000 hod. Svätá omša v tento deň 
v Predajnej nebude. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ján Petrovčík , farár z Beňuše. Prídu 
medzi nás aj železničiari s tradičnou vlajkou sv. Kataríny.  
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po sv. omšiach 
budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Očakávajúc 
sviatky, sa pri nich celá rodina modlí ruženec. Veľmi dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na 
rorátnych sv. Omšiach. Tieto Omše budú počas adventu v utorky, štvrtky a nedele ráno o hod. 6 :30. 
Preto po tieto dni sv. Omše už večer nebudú a v nedeľu bude prvá sv. Omša presunutá o pol hod. skôr, 
čiže na hod. 6:30. Druhá sv. Omša v nedeľu bude v obvyklom čase o hod. 9:45. Tieto Omše sa začínajú 
len pri zažatých sviecach a majú svoje osobné čaro. Príďte uvidíte. Deti si účasťou môžu nazbierať pekný 
adventný kalendár.  
 Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.  

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



 
Farské oznamy 

Nedeľa Krista Kráľa 
 (21.11.2010) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK: Spomienka:    Sv. Cecílie, panny a mučenice 
STREDA:       Spomienka: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK:   Spomienka: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

 
21.11. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu, Jána Simanových, synov: Jána a Benedikta a ich manželky 

11:00 Za  Máriu a Ondreja Demeterových 

22.11 Pondel 16:30 Za  Jozefa Košíka a rodičov 

23.11 Utorok 16:30 Za  Jána Simana v nedožitých 88 rokov života a manželku Annu 

24.11 Streda 16:30 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 

 25.11 Štvrtok 16:30 Za  rodinu Riesovú 

26.11 Piatok 16:30 Za  Alžbetu, Ondreja núterových a zaťa Jaroslava 

27.11 Sobota 10:00 Za  Katarínu, Ignáca Bučkových a syna Jozefa 
Za  Egídiusa Kordíka 30. výr.,rodičov, starých rodičov a súrodencov 

 
28.11.  

 
Nedeľa 

6:30 Za  Milana Kučeru 

11:00 Za  Emíliu Kolesovú 

Oznamy: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 296 € a 94 centov z čoho v Jasení 150 €, 53 
centov, v Predajnej: 146 €   a 41 centov,. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude, ale hneď po týchto oznamoch prežijeme krátku 
pobožnosť ku Cti Krista Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona. 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o tom, na čom je založené Kristovo kráľovstvo alebo 
o štáte, ktorý tancuje pre Pannu Máriu a má jej obraz na národnej vlajke.  
 V sobotu bude v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. Katarínou 
Alexandrijskou. Svätá omša bude o 1000 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ján 
Petrovčík, farár z Beňuše. Prídu medzi nás ako hostia aj železničiari s tradičnou vlajkou sv. 
Kataríny. Uctime si ich účasť, svojou účasťou na sv. Omši. 
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po sv. 
omšiach budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. Očakávajúc sviatky sa pri nich celá rodina modlí ruženec. Veľmi dobrým spôsobom 
ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. Omšiach. Tieto Omše budú počas adventu 
v stredy, piatky a nedele ráno o hod. 6 :30. Preto po tieto dni sv. Omše už večer nebudú 
a v nedeľu bude táto rorátna sv. Omša namiesto omši o hod. 8: 30. Druhá sv. Omša v nedeľu 
bude v obvyklom čase o 11 hod. Tieto Omše sa začínajú len pri zažatých sviecach a majú svoje 
osobné čaro. Príďte uvidíte. Deti si účasťou môžu nazbierať pekný adventný kalendár.  
 Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. 
 Kostol už piatok upratuje celá ruža č. 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol 
včera.  

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


