
P R E D A J N Á                                       22.10.2017 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK     Slávnosť   Výročie posviacky chrámu, ktorého deň posviacky nie je známy  
PIATOK     Sviatok      Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  
SOBOTA     Sviatok      Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 23.10. 1500 Pohrebný obrad v dome smútku za † Zoltána Stacho 
Streda 25.10. 1800 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 
Štvrtok 26.10. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 27.10. 1800 Za † rodičov Gizelu a Jána Franeka a syna Jána 
Sobota 28.10. 1800 Za † Štefana a Ľudmilu 
Nedeľa 29.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra sv. omša vo farskom kostole v Predajnej nebude. 
 Večeradlo bude v stredu pred sv. omšou a vo štvrtok po omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V stredu je modlitba 

ruženca v rámci Večeradla. 
 Pripomíname, že v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 

zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly 
budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto 
sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 
Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života 
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane 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. 
V našich kostoloch si do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým 
podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. 
Sviečka malá plastová stoji 1,-€ a sklenená 4,-€. 

 Dnes popoludní vo farskom kostole v Brezne meste výstupy pani Anka Servická so svojim 
programom. O 15:00 bude spievaná Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej Koncert Anky 
Servickej. Všetci ste srdečne pozvaní! Vstupné dobrovoľné. Po skončení Koncertu bude možne 
zakúpiť si aj jej nove CD. 

 Farnosť Nemecká pozýva v nedeľu 29.10. o 15:00 hod. do farského kostola na koncert. Plagát je 
na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na pokrm večného života; prinášajú reportáž z košickej 
farnosti Svätej rodiny na sídlisku Furča; spomínajú na Máriu Bellovú, prvú Slovenku – lekárku, 
ktorá zasvätila svoj život boju proti tuberkulóze. 

 V noci z 28. na 29. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. 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                                           22.10.2017 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK     Slávnosť   Výročie posviacky chrámu, ktorého deň posviacky nie je známy  
PIATOK     Sviatok      Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  
SOBOTA     Sviatok      Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  

ÚMYSLY 
 

22.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a ich rodičov 
11:00 Za  Amáliu Mamojkovú nedož. 81. rokov a manžela Jána 

24.10. Utorok 17:00 Za  brata Jozefa nedož. 80. rokov a rodičov Jozefa a Annu 
25.10. Streda 17:00 Za  Ruženu Bírešovu 5. výr., Karola a jej rodičov 
26.10. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc 
27.10. Piatok 17:00 Za  Mareka a Máriu Sanitrových a rodičov 
28.10. Sobota 7:30 Za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstva a rodiny 

 

29.10. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  syna Jána 
11:00 Za  Martu a Cyrila Rochockých 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 14:00 hod. a o 14:45 hod. obec Jasenie a Zbor pre občianske 

záležitosti pozývajú na Deň úcty k starším do zasadačky bývalého OcÚ v Jasení. 
 V utorok pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V utorok je modlitba ruženca v 

rámci Večeradla. 
 Pripomíname, že v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 

zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly 
budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. 
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 
Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života 
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane 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. V našich kostoloch si do 2. 
novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na 
ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Sviečka malá plastová stoji 1,-€ 
a sklenená 4,-€. 

 Dnes popoludní vo farskom kostole v Brezne meste výstupy pani Anka Servická so svojim 
programom. O 15:00 bude spievaná Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej Koncert Anky 
Servickej. Všetci ste srdečne pozvaní! Vstupné dobrovoľné. Po skončení Koncertu bude možne 
zakúpiť si aj jej nove CD. 

 Farnosť Nemecká pozýva v nedeľu 29.10. o 15:00 hod. do farského kostola na koncert. Plagát je na 
nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na pokrm večného života; prinášajú reportáž z košickej 
farnosti Svätej rodiny na sídlisku Furča; spomínajú na Máriu Bellovú, prvú Slovenku – lekárku, ktorá 
zasvätila svoj život boju proti tuberkulóze. 

 V noci z 28. na 29. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 



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


