
P R E D A J N Á                                      03.11.2019 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Karola Borromejského, biskupa 
SOBOTA    Sviatok      Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

ÚMYSLY 
Nedeľa 3.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 6.11. 1700 Za † Alicu Kunovú 
Piatok 8.11. 1700 Za † Máriu Michalčíkovú 
Sobota 9.11. 1700 Za † rodičov Filipa a Oľgu Beraxových 
Nedeľa 10.11. 945 Za † Ondreja Felbabu a rodičov s oboch strán 

OZNAMY 
 Dnes o 15:00 hod. pozývam na cintorín na Korunku k Božiemu milosrdenstvu za 

zosnulých. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Pripomínam, že v utorok 5.11. privítame v našej farnosti člena Pallotinskej 

Generálnej Rady z Ríma, ktorý navštevuje komunity na Slovensku a Čechách. 
Vizitatorom bude páter Romuald Uzabumwana SAC, ktorý pochádza z Rwandy, 
a taktiež Zbigniew Pawlowski SAC. Sv. omša s hosťami, ktorí sa chcú stretnúť aj 
z farníkmi bude v kostole v Jasení o 18:30 hod. Srdečne pozývam všetkých 
farníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 44 vysvetľujú, prečo spoločenstvo svätých nie je žiadny 
abstraktný pojem, ale označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov; 
prinášajú rozhovor so psychologičkou Máriou Hatokovou o smrti a umieraní; 
štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž o 55 hodnotných cien za vyše 13-tisíc eur. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



J A S E N I E                                           03.11.2019 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Karola Borromejského, biskupa 
SOBOTA    Sviatok      Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

ÚMYSLY 
 

3.11. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Roberta Kvačkaja 

5.11. Utorok 15:00 
18:30 

Pohrebný obrad v dome smútku za  Pavla Turcaja 
Za  Vierku nedož. 70. rokov, manžela a nevestu 

7.11. Štvrtok 16:00 Za  Janku Peťkovú, otca Jána a starých rodičov 
 

10.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Emila a Máriu Šarinových, vnukov Pavla a Dušana 
11:00 Za  Štefana, rodičov, súrodencov a starých rodičov 

OZNAMY  

 Dnes o 14:30 hod. pozývam na cintorín na Korunku k Božiemu milosrdenstvu za 
zosnulých. 

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

 Pripomínam, že v utorok 5.11. privítame v našej farnosti člena Pallotinskej 
Generálnej Rady z Ríma, ktorý navštevuje komunity na Slovensku a Čechách. 
Vizitatorom bude páter Romuald Uzabumwana SAC, ktorý pochádza z Rwandy, 
a taktiež Zbigniew Pawlowski SAC. Sv. omša s hosťami, ktorí sa chcú stretnúť aj 
z farníkmi bude v kostole v Jasení o 18:30 hod. Srdečne pozývam všetkých 
farníkov. 

 Katolícke noviny v čísle 44 vysvetľujú, prečo spoločenstvo svätých nie je žiadny 
abstraktný pojem, ale označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov; 
prinášajú rozhovor so psychologičkou Máriou Hatokovou o smrti a umieraní; 
štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž o 55 hodnotných cien za vyše 13-tisíc eur. 

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol.  
 

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


