
P R E D A J N Á                                      21.10.2018 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka  Sv. Jána Pavla II., pápeža  
PIATOK     Sviatok   Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  
SOBOTA    Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  

ÚMYSLY 
Nedeľa 21.10. 945 Za farníkov 
Streda 24.10. 1700 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 
Piatok 26.10. 1700 Za † Gizelu a Jána Franekových a brata Jána 
Sobota 27.10. 1700 Za † rodinu Šakorskú 
Nedeľa 28.10. 945 Poďakovanie za dožite 70. rokov 

OZNAMY 
 Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a po omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V piatok 26.10. o 18:00 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 27.10. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 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. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje 
Forum života. 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 42 sa zameriavajú na 40. výročie zvolenia Jána Pavla II.; 
predstavujú Máriino fiat ako slovo, ktoré zmenilo a tvorí dejiny; pozývajú na návštevu 
ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na fare. 
Vyzbieralo sa 940,- €, z toho v Predajnej 380,- €. A bohuznáme rodiny obetovali 
100,- € a 50,- €.  Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť je obetovaná farnostiam v Etiópii, 
ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. 

 V noci z 27. na 28.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dozadu. 

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

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



 

J A S E N I E                                           21.10.2018 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka  Sv. Jána Pavla II., pápeža  
PIATOK     Sviatok   Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  
SOBOTA    Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  

ÚMYSLY 
 

21.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Karola a Jolanu Peťkových a ich rodičov a Stana 
11:00 Za  starých rodičov Jozefa a Annu Husenicových 

23.10. Utorok 17:00 Za  syna Ľuboša, starých rodičov a bratov 
25.10. Štvrtok 17:00 Za  Máriu Sanitrovú 10. výr., manžela Mareka a rodičov 
26.10. Piatok 16:00 Za farníkov 

 

28.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Jána Miklošku 
11:00 Za  Jána a Máriu Marčokových, ich rodičov, syna Jána a zaťa Jozefa 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 14:45 hod. obec Jasenie pozýva na Deň úcty k starším do zasadačky 

bývalého OcÚ v Jasení. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona 

k Sviatosti Oltárnej. 
 V piatok 26.10. o 18:00 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 27.10. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 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. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje 
Forum života. 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 42 sa zameriavajú na 40. výročie zvolenia Jána Pavla II.; 
predstavujú Máriino fiat ako slovo, ktoré zmenilo a tvorí dejiny; pozývajú na návštevu 
ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na fare. Vyzbieralo 
sa 940,- €, z toho v Jasení 560,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť je obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré 
sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. 

 V noci z 27. na 28.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dozadu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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


