
P R E D A J N Á                                      19.10.2014 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 19.10. 945 Za farníkov  
Pondelok 20.10. 1730 Poďakovanie za dar života a prosba o požehnanie a potrebné milosti
    
Streda 22.10. 1730 Za † Máriu, Annu a Jána Smitkových 
Štvrtok 23.10. 1730 Za † Annu a Jána Čumu a rodinu Čumovú 
Piatok 24.10. 1730 Za † Jána Fekiača, manželku Emíliu nedož. 95. rokov 
Sobota 25.10. 800 Za † Jána Franeka a manželku Gizelu a brata Jána 

Nedeľa 26.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred 

sv. omšou, okrem stredy, kde sa budeme modliť Sedembolestný ruženec. 
V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v piatok ju vedú deti, vo štvrtok 
- mládež a v iných dňoch dospelí. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto 
modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 
 V piatok 24. októbra o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame 

deti a mládež. 
 V sobotu 25. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 

ročníka na stretnutie. 
 Vzadu kostola sú vyložené sviečky, ktoré v deň, keď si budeme spomínať na našich 

zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti. Spomienku na nenarodené 
deti môžeme vyjadriť zaobstaraním si sviečky a jej zapálením a umiestnením do 
okien našich domovov v nedeľu večer. 
 V noci z 25. na 26. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. 

posúvame hodiny na 2. hod.  
 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad štvrtou a piatou radosťou Panny Márie, ktorými 

sú radosť zo Zjavenia a radosť z nájdenia; uverejňujú myšlienky Svätého Otca 
Františka z jeho posolstva k misijnej nedeli; pri príležitosti beatifikácie pápeža Pavla 
VI. sa zameriavajú na jeho živý vzťah k Slovensku. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 341 €, 40 centov. Z toho 

v Predajnej 135 €, 80 centov. Dnes bola zbierka na misie. Pán Boh zaplať za všetky 
Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. 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                                           19.10.2014 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

ÚMYSLY: 
8:30 Za  Annu a Štefana, detí a ich rodičov  

19.10. 
 

Nedeľa 11:00 Za  Emila Demetera, jeho rodičov a sestru 
21.10.  Utorok 16:30 Za  Valentína Varlo, manželku Oľgu, synov a pravnuka 
22.10.  Streda 16:30 Za  kňaza Jozefa 
23.10.  Štvrtok 16:30 Za  z rodiny Jolany Bérešovej 
24.10.  Piatok 16:30 Poďakovanie za dožitých 90. rokov s prosbou o ďalšie milosti 
25.10.  Sobota 9:00 Aid. 

  8:30 Za  syna Jána Mikloško    

26.10. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  Jána Havrana, jeho rodičov a rodinu Mikloškovú 

 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V mesiaci október tradičný posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny 

pred sv. omšou, okrem piatku, kde sa budeme modliť Sedembolestný ruženec. 
V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju vedú deti, vo štvrtok 
- mládež a v iných dňoch dospelí. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali 
o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 
 V sobotu 25. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 

ročníka na stretnutie. 
 Vzadu kostola sú vyložené sviečky, ktoré v deň, keď si budeme spomínať na 

našich zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti. Spomienku na 
nenarodené deti môžeme vyjadriť zaobstaraním si sviečky a jej zapálením 
a umiestnením do okien našich domovov v nedeľu večer. 
 V noci z 25. na 26. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. 

posúvame hodiny na 2. hod. 
 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad štvrtou a piatou radosťou Panny Márie, 

ktorými sú radosť zo Zjavenia a radosť z nájdenia; uverejňujú myšlienky Svätého 
Otca Františka z jeho posolstva k misijnej nedeli; pri príležitosti beatifikácie 
pápeža Pavla VI. sa zameriavajú na jeho živý vzťah k Slovensku. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 341 €, 40 centov. Z toho v 

Jasení: 205 €, 60 centov. Dnes bola zbierka na misie. Pán Boh zaplať za všetky 
Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 
 



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


