
P R E D A J N Á                                      20.11.2022 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie 
UTOROK  Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
STREDA   Spomienka   Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka a Sv. Kolombána, opáta 
ŠTVRTOK  Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 20.11. 930 Za † Jozefa Cibuľu a syna Miloša 
Streda 23.11. 1700 Za † Jána Paulika staršieho, rodičov, súrodencov, a vnuka Jána 
Piatok 25.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu a rodičov z oboch strán 
Sobota 26.11. 1700 Za † Emila 40. výr. a manželku 
Nedeľa 27.11. 930 Za † Jozefa Beraxu 2. výr. 

OZNAMY 
 Dnes je 37. svetový deň mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a vrcholí Týždeň Cirkvi 

pre mládež. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec.  
 V utorok 22.11. je spomienka na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov, preto dnes sa 

chceme poďakovať všetkým spevákom v našej farnosti a najme pánu organistovi, za 
obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť pri doprevádzaní liturgie. Ďakujeme. 

 Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v 
rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu 23.11. Môžete sa 
zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke 
www.cervenastreda.sk. 

 V piatok 25.11. filiálka Jasenie má patrocínium svojho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Sv. 
omša v Jasení bude o 16:00 hod. S patrocínium sú spojené odpustky. 

 V sobotu 26.11. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: (pozor je 
zmena) 2. skupina (starší) o 9:00 hod. a 1. skupina (mladší) o 11:00 hod. Prítomnosť 
všetkých je povinná! 

 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 46 sa venujú téme slobody a jej hraniciam; zameriavajú sa na Krista 
ako Kráľa, ktorý nás sprevádza a ochraňuje; rozprávajú sa s biskupom Viliamom Judákom 
o situácii v spoločnosti a v Cirkvi po vyše 30-ročnej skúsenosti so slobodou. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 680,-€, z toho v Predajnej 210,-€. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 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                                           20.11.2022 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie 
UTOROK  Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
STREDA   Spomienka   Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka a Sv. Kolombána, opáta 
ŠTVRTOK  Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Slávnosť    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky kostola 

ÚMYSLY 
 

20.11. 
 

Nedeľa 8:00 Za  Emila a Máriu Sekáčových a brata Ondreja 
11:00 Za  Annu a Jána Krišteka a vnuka Rastika 

22.11. Utorok 16:00 Za  Alžbetu a Ondreja Nútera 
24.11. Štvrtok 16:00 Za  Máriu Sanitrovú, Mareka Sanitru a rodičov 
25.11. Piatok 16:00 Za  Katarínu Škultetyovú rod. Lackovú, a jej rodičov 

 

27.11. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Jána a Margitu Kučerových, Dominika a Máriu Droppanových 
11:00 Za  rodinu Novákovú a Annu Pelikanú 

OZNAMY 
 Dnes je 37. svetový deň mládeže, ktorý vyhlásil Svätý Otec František a vrcholí Týždeň Cirkvi 

pre mládež. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti.  
 V utorok 22.11. je spomienka na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov, preto dnes sa 

chceme poďakovať všetkým spevákom v našej farnosti a najme pani organistke, našim 
spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť pri doprevádzaní liturgie. 
Ďakujeme. 

 Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v 
rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu 23.11. Môžete sa 
zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke 
www.cervenastreda.sk. Bližšie informácie sú aj na výveske. 

 V piatok 25.11. náš kostol v Jasení má patrocínium, sv. Kataríny Alexandrijskej. Sv. omša 
bude o 16:00 hod. S patrocínium sú spojené odpustky. 

 V sobotu 26.11. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: (pozor je 
zmena) 2. skupina (starší) o 9:00 hod. a 1. skupina (mladší) o 11:00 hod. Prítomnosť 
všetkých je povinná! 

 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 46 sa venujú téme slobody a jej hraniciam; zameriavajú sa na Krista 
ako Kráľa, ktorý nás sprevádza a ochraňuje; rozprávajú sa s biskupom Viliamom Judákom 
o situácii v spoločnosti a v Cirkvi po vyše 30-ročnej skúsenosti so slobodou. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 680,-€, z toho v Jasení 470,-€. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


