
P R E D A J N Á                                      24.11.2013 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:    Spomienka:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
SOBOTA:     Sviatok:    Sv. Ondreja, apoštola  

ÚMYSLY: 

Nedeľa 24.11.2013 
700 

 

945 

Za † Máriu a Antona 
 

Za farníkov 
    
Utorok 26.11.2013 1730 Aid. 
Streda 27.11.2013 1730 Za † Anku 
Štvrtok 28.11.2013 1730 Za † starých rodičov Demeterových a Ďurčových 
Piatok 29.11.2013 1730 Aid. 
Sobota 30.11.2013 800 Za † Ľubomíra 

Nedeľa 01.12.2013 
700 

 

945 

Za farníkov 
  
Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra t.j. pondelok sv. omša v Predajnej nebude. 
 Večeradlo Panny Márie bude v utorok hodinu pred sv. omšou, v stredu po sv. omši bude 

modlitebné stretnutie a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 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. Veľmi dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. 
omšiach. Tieto sv. omše budú počas adventu v utorky, štvrtky a soboty ráno o hod. 6:30. 
Preto po tieto dní sv. omše večer už nebudú. Rorátne sv. omše sa začínajú len pri zažatých 
sviecach a majú svoje osobné čaro. Kto má môže si doniesť lampáše. Povzbudzujeme deti 
a mládež k účasti. Je pripravená aj aktivita. 

 Na budúcu nedeľu 1. decembra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny pod titulkom Kráľ, ktorý roztrhol oponu pred Božou tvárou prinášajú poslednú 
časť cyklu duchovnej obnovy v rámci Roka viery; - ponúkajú rozhovor s riaditeľom 
Slovenského národného archívu v Bratislave Radoslavom Ragačom v súvislosti so stúpajúcim 
záujmom ľudí skúmať svoj rodokmeň - poznať rodinné korene; - odpovedajú na otázku, 
prečo pápeža oslovujeme Svätý Otec, keď nebol svätorečený. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 400,-€ a 99 centov, pričom v Predajnej: 
147,-€ a 9 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Vzadu kostola ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2014 za dobrovoľný príspevok.  
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v pondelok upratávali lístie na Kalvárii. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltaniovej. 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                                           24.11.2013 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 

Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:    Spomienka:   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
SOBOTA:     Sviatok:    Sv. Ondreja, apoštola  

ÚMYSLY: 
 

24.11 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Egidiusa Kordíka a manželku Angelu a syna Emanuela 

11:00 Za  Magdalénu Babkovú 1. výr. 
25.11 Pondelok 16:00 Za  Matúša 
26.11 Utorok 16:30 Za  Máriu, Máriu a Paulinu 
27.11 Streda 16:30 Za  syna Milana Kučeru 
28.11 Štvrtok 16:30 Za  rodinu Švabikovú a dcéru Annu 
29.11 Piatok 16:30 Za  rodičov, brata Jána a sestru Elenu 
30.11 Sobota 9:00 Za  Martu Ostrihoňovú 
   

1.12 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Pri príležitosti spomienky na sv. Katarínu Alexandrijskú, zajtra t.j. pondelok bude sv. omša o 16:00 

hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie 

a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 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. Veľmi dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. omšiach. 
Tieto sv. omše budú počas adventu v stredy, piatky a soboty ráno o hod. 6:30. Preto po tieto dni 
sv. omše večer už nebudú. Rorátne omše sa začínajú len pri zažatých sviecach a majú svoje osobné 
čaro. Kto má môže si doniesť lampáše. Povzbudzujeme deti a mládež k účasti. Je pripravená aj 
aktivita. 

 Na budúcu nedeľu 1. decembra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny pod titulkom Kráľ, ktorý roztrhol oponu pred Božou tvárou prinášajú poslednú časť 

cyklu duchovnej obnovy v rámci Roka viery; - ponúkajú rozhovor s riaditeľom Slovenského národného 
archívu v Bratislave Radoslavom Ragačom v súvislosti so stúpajúcim záujmom ľudí skúmať svoj 
rodokmeň - poznať rodinné korene; - odpovedajú na otázku, prečo pápeža oslovujeme Svätý 
Otec, keď nebol svätorečený. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 400,-€ a 99 centov, pričom v Jasení: 253,-€ a 90 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Vzadu kostola ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2014 za dobrovoľný príspevok.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok 

upratali kostol.  
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v pondelok upratávali lístie na Kalvárii. 
 Chceme POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave a skrášleniu 

odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijská vyprosuje potrebné milosti. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


