P R E D A J N Á

15.11.2020

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok
UTOROK
STREDA
PIATOK
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Slávnosť

15.11.
18.11.
20.11.
21.11.
22.11.

945
1700
1700
1700
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice
Obetovanie Panny Márie
Krista Kráľa
ÚMYSLY

Za † Ondreja Pindiaka
Za † Jána Ďurčo a rodičov, a súrodencov
Za † Annu a Gregora Babkových a sestru Jarmilu
Za † Milana Bučku
Za † Jána Veverku 30. deň

OZNAMY
 Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa















týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri
uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi
obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto
posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo
má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne
definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby
zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri
dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred
rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia
použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi
zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy
bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude
vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.
Odpustky pre zomrelých môžeme získavať až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych
dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku.
Pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o ďalších prostriedkoch pokánia
akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.
Dnes je 4. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež František (2016). Pozval celé kresťanské spoločenstvo podať
pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná.
V pondelok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši bude poklona
k Oltárnej sviatosti.
Na budúcu nedeľu 22.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Božskému Srdcu. Preto 15 min. pred sv. omšou, čiže o 9:30 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto
pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
V tomto mesiaci november, máme sviatok patrónky Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Keďže máme
pandémiu koronavírusu a účasť na sv. omšiach je limitovaná, odpustová slávnosť v Jasení sa bohužiaľ v tomto roku
konať nebude.
Katolícke noviny v čísle 46 prinášajú svedectvá a spomienky na zosnulého biskupa Štefana Sečku; rozprávajú sa
s provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom; vysvetľujú, prečo sú náboženstvo a veda vo
veľmi úzkom vzťahu.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej.
Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06
0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

15.11.2020

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok
UTOROK
STREDA
PIATOK
ŠTVRTOK
NEDEĽA

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Slávnosť

15.11. Nedeľa
17.11. Utorok
19.11. Štvrtok
22.11. Nedeľa

8:30
11:00
16:00
16:00
8:30
11:00

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice
Obetovanie Panny Márie
Krista Kráľa
ÚMYSLY

Za  Paulínku a Jána Núter
Za  syna Pavla Turcaja
Za  Martušku Ambrozovú 10. výr.
Za  Milana Čiefa, rodičov a bratov
Za  Jána Kučeru
Za  Juraja Šteňo 30. deň

OZNAMY
 Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa















týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri
uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi
obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto
posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo
má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne
definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby
zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri
dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred
rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia
použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi
zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy
bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
Biskupi opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude
vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.
Odpustky pre zomrelých môžeme získavať až do konca novembra. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych
dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku.
Pamätajme o prísnom pôste v piatky do 18.12.2020 za odvrátenie pandémie, a o ďalších prostriedkoch pokánia
akými sú modlitba a almužna. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.
Dnes je 4. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež František (2016). Pozval celé kresťanské spoločenstvo podať
pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná.
V pondelok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
Na budúcu nedeľu 22.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia
Božskému Srdcu. Preto 15 min. pred prvou sv. omšou, čiže o 8:15 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto
pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
V tomto mesiaci november, máme sviatok patrónky Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Keďže máme
pandémiu koronavírusu a účasť na sv. omšiach je limitovaná, naša odpustová slávnosť sa bohužiaľ v tomto roku
konať nebude.
Katolícke noviny v čísle 46 prinášajú svedectvá a spomienky na zosnulého biskupa Štefana Sečku; rozprávajú sa
s provinciálom Saleziánov dona Bosca na Slovensku Petrom Timkom; vysvetľujú, prečo sú náboženstvo a veda vo
veľmi úzkom vzťahu.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej.
Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06
0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

