
P R E D A J N Á                                      24.11.2019 

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. 945 Za † Karola Rybára 
Streda 27.11. 1700 Za † Štefana Hudec 
Piatok 29.11. 1700 Za † Máriu a Pavla Hamarových a starých rodičov 
Sobota 30.11. 1700 Za † Emila a Sylviu 
Nedeľa 1.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Zajtra filiálka Jasenie má patrocínium svojho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Sv. 

omša v Jasení bude o 16:00 hod. 
 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 začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach 

budem posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. 

 Katolícke noviny v čísle 47 prinášajú reportáž z Budapešti, kde pred 170 rokmi vyšlo 
prvé číslo Katolíckych novín; venujú sa téme spravodlivosti v Ježišovom kráľovstve; 
približujú atmosféru augustovej pešej vojenskej púte príslušníkov ozbrojených síl a 
ozbrojených zborov SR (OS a OZ SR) do Čenstochovej.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Predajnej 195,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
 
 

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



 

J A S E N I E                                           24.11.2019 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

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

ÚMYSLY 
 

24.11. 
 
Nedeľa 8:30 Poďakovanie a pomoc Božiu do ďalších rokov 

11:00 Poďakovanie za dožite roky, s prosbou o požehnanie pre 
jubilantku a jej rodinu 

25.11. Pondelok 16:00 Za  Jána Miklošku 
26.11. Utorok 16:00 Za  Ľudmilu 
28.11. Štvrtok 16:00 Za  rodičov Chamkových 

   

1.12. 
 
Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  rodičov Annu a Martina Demeterových 
OZNAMY 

 Zajtra filiálka Jasenie má patrocínium svojho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Sv. 
omša v Jasení bude o 16:00 hod. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok a po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach 
budem posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti.  

 Katolícke noviny v čísle 47 prinášajú reportáž z Budapešti, kde pred 170 rokmi vyšlo 
prvé číslo Katolíckych novín; venujú sa téme spravodlivosti v Ježišovom kráľovstve; 
približujú atmosféru augustovej pešej vojenskej púte príslušníkov ozbrojených síl a 
ozbrojených zborov SR (OS a OZ SR) do Čenstochovej.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Jasení 375,- €. 
 Na kostol obetovali bohuznámi 100,- € a bohuznáma rodina 50,- €. Boh zaplať za 

všetky Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 Chcem ešte 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 prajem príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


