
Farské oznamy 
30. nedeľa cez rok 

(28.10.2012) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:    Všetkých svätých, prikázaný sviatok 
PIATOK:    Spomienka:   Na všetkých verných zosnulých  
 

Nedeľa 28.10.2012 
700 

 

945 

Za † manželov Jozefa a Emíliu Mútiš a syna Jozefa 
 

Za farníkov 
Pondelok 29.10.2012 1730 Za † Emila Peťko 
Utorok 30.10.2012 1730 Za † brata Jaroslava Búdu, rodičov, manžela Mikuláša 
Streda 31.10.2012 1730 Aid. 

Štvrtok 01.10.2012 
700 

 

945 

Za nenarodené deti  
 

Za farníkov
Piatok 02.10.2012 1730 Za živých a mŕtvych ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho 
Sobota       03.10.2012 800 Za † Jozefa Fekiača 

Nedeľa 04.10.2012 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za Ružencové Bratstvo 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v 
rámci Večeradla, v stredu, ktorá je posledným dňom októbra, ju vedú deti a mládež. Na budúcu 
nedeľu 04.11. po detskej sv. omši oceníme detí, ktoré sa zapojili do ružencovej modlitby v tomto 
mesiaci. 

 Vo štvrtok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú 
ako v nedeľu. A o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. Môžeme ich 
obetovať iba za duše v očistci. Treba splniť základné podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca, byť v posväcujúcej milosti a prijať Sviatosť oltárnu, navštíviť kostol alebo cintorín. Tak každý 
deň môžeme pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Aby nás to mobilizovalo, každý deň 
počas oktávy po sv. omši  pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme splnili túto povinnosť. 

 V deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj na nenarodené deti. Zjednoťme sa preto za 
ochranu života v piatok večer počas modlitby na cintoríne alebo doma. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred večernou sv. omšou 
a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod.  

 Dnes vo farskej klubovni o 14:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka sa 
to detí zo ZŠ v Predajnej. 

 Dnes v noci nastala zmena času, preto od tohto týždňa sv. omše budú hodinu skôr, čiže o 17:30 
 V katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa zameriava na ľudí v našom živote, cez 
ktorých sa nám Boh prihovára; a listáreň odpovedá na otázku či veriť takzvaným vizionárom, ktorí 
prostredníctvom internetu šíria údajné posolstvá s prvkami bludov a sektárstva. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Spoločne sa vyzbieralo 271 € 26 centov, z čoho v Predajnej 
113,-€ 49 centov a v Jasení 157,- € 77 centov. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary na misie. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
 

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



 

Farské oznamy 
30. nedeľa cez rok 

 (28.10.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:  Slávnosť:   Všetkých svätých, prikázaný sviatok 
PIATOK:   Spomienka:  Na všetkých verných zosnulých  

 

 

28.10 
 
Nedeľa 

8:30 Za  syna Jána Miklošku 
11:00 Za  Antona Chromeka 

30.10  Utorok 16:30 Za  Jána Havrana, rodičov a rodinu Mikloškovú  
31.10  Streda 16:30 Za  Máriu Pavliakovú 1. výr.  
  

1.11 
 
 Štvrtok 

8:30 Za  duše v očistci 
11:00 Za  Jolanu, Karola Peťkových a starých rodičov 

2.11  Piatok 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.11  Sobota 9:00 Za  Emíliu a Vojtecha Cibulových a celú rodinu 

   

4.11 
 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Amáliu, Jána Mamojkových a rodičov 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v 
rámci Večeradla, v stredu, ktorá je posledným dňom októbra, ju vedú deti a mládež. Na budúcu 
nedeľu 04.11. po detskej sv. omši oceníme detí, ktoré sa zapojili do ružencovej modlitby v tomto 
mesiaci. 

 Vo štvrtok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. Sv. omše 
budú ako v nedeľu. A o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude 
pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. 
Môžeme ich obetovať iba za duše v očistci. Treba splniť základné podmienky: pomodliť sa na 
úmysel Svätého Otca, byť v posväcujúcej milosti a prijať Sviatosť oltárnu, navštíviť kostol alebo 
cintorín. Tak každý deň môžeme pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Aby nás to 
mobilizovalo, každý deň počas oktávy po sv. omši  pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme 
splnili túto povinnosť. 

 V deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj na nenarodené deti. Zjednoťme sa preto 
za ochranu života v piatok večer počas modlitby na cintoríne alebo doma. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred večernou sv. 
omšou a ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod.  

 Dnes vo farskej klubovni o 14:00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka 
sa to detí zo ZŠ v Predajnej. 

 V utorok 30. októbra po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade, bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Dnes v noci nastala zmena času, preto od tohto týždňa sv. omše budú hodinu skôr, čiže o 16:30 
 V katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa zameriava na ľudí v našom živote, cez 
ktorých sa nám Boh prihovára; a listáreň odpovedá na otázku či veriť takzvaným vizionárom, 
ktorí prostredníctvom internetu šíria údajné posolstvá s prvkami bludov a sektárstva. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Spoločne sa vyzbieralo 271 € 26 centov, z čoho v Jasení 
157,- € 77 centov, a v Predajnej 113,-€ 49 centov. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary na 
misie.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme za upratanie včera.  



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


