
P R E D A J N Á                                      8.11.2015 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Výročie posviacky lateránskej baziliky 
UTOROK     Spomienka   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 09.11. 1700 Za † rodičov Emila a Máriu 
Streda 11.11. 1700 Za † Ondreja Felbaba 2. výr.  
Štvrtok 12.11. 1700 Za † rodičov Jána a Máriu a súrodencov 
Piatok 13.11. 1700 Za † starých rodičov Longauerových 

Sobota 14.11. 1700 Za † rodinu Gajdošovú, rehoľnú sestru Veroniku Gajdošovú a 
rodinu Kerkešovú 

Nedeľa 15.11. 945 Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. na cintoríne. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Pripomíname, že sv. omše v Predajnej v týždni sú o 17:00 hod. 
 V sobotu 14. novembra v Predajnej vo farskej klubovni budú birmovanecké stretnutia pre 

kandidátov na birmovanie. O 10:00 hod. pre kandidátov z Predajnej a o 11:00 hod. pre 
kandidátov z Jasenia. Účasť na stretnutí je povinná!  

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie, a po 
stretnutí o 16:30 hod. bude nácvik detsko-mládežníckeho spevokolu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Ešte do budúcej nedele 15. novembra môžete objednávať obrazy milosrdného Ježiša. 
Obrazy a cenové ponuky sú na bočnom oltári.  

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak 
máte ešte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad. 

 Blíži sa spomienka patrónky Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá pripadá 
na stredu 25. novembra. Keďže liturgické predpisy nám nedovoľujú sláviť odpust 
v predchádzajúcu ani nasledujúcu nedeľu, oslavy sv. Kataríny budú v Jasení v sobotu 21. 
novembra. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 hod. Pozvanie na slávnosť prijal o. 
Krištof Zontek SAC, rektor domu v SNV. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 45 spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca cez 
svedectvá cirkevných osobností, vrátane osobného svedectva kardinála Jozefa Tomka; 
prinášajú príhovory, ktoré kardinál Korec adresoval čitateľom Katolíckych novín pri 
príležitosti Veľkej noci a Vianoc; približujú život kardinála Korca cez vzácne archívne 
fotografie. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. 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                                           8.11.2015 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK   Sviatok     Výročie posviacky lateránskej baziliky 
UTOROK    Spomienka    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
 

8.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodičov Emila a Máriu Šarinových, syna Emila a vnukov Pavla a Dušana 
11:00 Poďakovanie za Božiu pomoc jubilantke s prosbou o ďalšie požehnanie a pomoc 

10.11. Utorok 16:00 Za  Máriu, Ondreja, Valériu Mrvíkových 
11.11. Streda 16:00 Za uzdravenie chorej dcéry a Božiu pomoc v chorobe 
12.11. Štvrtok 16:00 Za zdravie a Božie milosti pre Emila Búdu 91. narodeniny 
13.11. Piatok 16:00 Za  rodinu Gothardových 

   

15.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  rodičov Martina a Annu Demeterových 
11:00 Za  Magdalénu Babkovú, manžela, syna a zaťa 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. na cintoríne. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Pripomíname, že sv. omše v Jasení v týždni sú o 16:00 hod. 
 V sobotu 14. novembra v Predajnej vo farskej klubovni budú birmovanecké stretnutia 

pre kandidátov na birmovanie. O 10:00 hod. pre kandidátov z Predajnej a o 11:00 hod. 
pre kandidátov z Jasenia. Účasť na stretnutí je povinná!   

 Ešte do budúcej nedele 15. novembra môžete objednávať obrazy milosrdného Ježiša. 
Obrazy a cenové ponuky sú v sakristii.   

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. 
Ak máte ešte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad. 

 Blíži sa spomienka patrónky nášho Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, 
ktorá pripadá na stredu 25. novembra. Keďže liturgické predpisy nám nedovoľujú 
sláviť odpust v predchádzajúcu ani nasledujúcu nedeľu, oslavy sv. Kataríny budú 
v sobotu 21. novembra. Slávnostná svätá omša v tento deň bude o 10:30 hod. Pozvanie 
na našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek SAC, rektor domu v SNV. Všetkých srdečne 
pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 45 spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca cez 
svedectvá cirkevných osobností, vrátane osobného svedectva kardinála Jozefa Tomka; 
prinášajú príhovory, ktoré kardinál Korec adresoval čitateľom Katolíckych novín pri 
príležitosti Veľkej noci a Vianoc; približujú život kardinála Korca cez vzácne archívne 
fotografie. 

 Na kostol bohuznámy obetovali 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


