
P R E D A J N Á                                       13.10.2019 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA   Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
PIATOK   Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu 
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.10. 1030 Za † Vincenta Vlčka a mŕtvych z rodiny 
Streda 16.10. 1800 Za † Jána a Annu Sedliakových 
Piatok 18.10. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 19.10.  Sv. omša nebude !!! 

Nedeľa 20.10. 700 
1030 

Za farníkov 
Sviatosť birmovania 

OZNAMY 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 Zajtra t.j. pondelok vo farnosti Nemecká máme kňazskú rekolekciu, sv. omša bude o 9:30 hod. 
 V stredu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 18.10. (t.j. piatok) Slovensko sa opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí 

ruženec. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, 
svet sa zmení“. Povzbudzujem, aby sa pripojili aj naše deti. Preto pozývam ich vo piatok do farského kostola 
v Predajnej na ruženec o 17:30 hod. Spojme sa v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

 Na budúci nedeľu 20.10. príde do našej farnosti otec biskup Stanislav Stolárik a udelí našim kandidátom 
sviatosť birmovania. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Dodatočná sv. omša bude ráno o 7:00 hod. 
(Dávam na vedomie farníkom, že počas birmovky bude prebiehať fotografovanie. Účelom sú spomienkové 
fotografie z birmovky pre birmovancov. V prípade nesúhlasu s fotografovaním kontaktujte pána farára). 

 Spovedať pred birmovkou budem v stredu pred sv. omšou, a v Jasení v utorok a štvrtok pred omšami. 
 Nácvik pre kandidátov na birmovanie bude vo farskom kostole v Predajnej v sobotu 19.10. o 17:00 hod. 
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v Predajnej v piatok 18. októbra po omši o 18:30 hod. 
 Taktiež v nedeľu 20.10.2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je 

to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných 
krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 
pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa 
budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou 
a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých mena nám môžete 
poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas 
celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu 
kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 41 vysvetľujú, prečo je ruženec aj v treťom tisícročí dôležitou a príťažlivou 
modlitbou; prinášajú rozhovor s rehoľnou sestrou Dagmar Kráľovou FMA o pomoci Panny Márie 
Pomocnice; predstavujú manželské páry, ktorých cesty sa spojili vďaka inzertnej rubrike Katolíckych novín. 

 O upratovanie a výzdobu kostola sa postarajú rodičia kandidátov na birmovanie. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Dňa 19. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Marek Murín, ktorý pochádza z farnosti Predajná, 
a Bianka Kosmelová, ktorá pochádza z farnosti Beňuš.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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



J A S E N I E                                           13.10.2019 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA    Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
PIATOK    Sviatok     Sv. Lukáša, evanjelistu 
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
 

13.10. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Ondreja Demetera s rodinou 

  
14.10. Pondelok 15:00 Pohrebný obrad v dome smútku za  Františka Hladíka 
15.10. Utorok 17:00 Za  rodičov Varlových, synov a vnuka 
17.10. Štvrtok 17:00 Za  syna Ľuboša, rodičov, bratov a starých rodičov 
19.10. Sobota 16:00 Sobášny obrad Marka a Bianky 
 

20.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  manžela Františka 
 Sviatosť birmovania vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 

OZNAMY 
 Zajtra v pondelok vo farnosti Nemecká máme kňazskú rekolekciu, sv. omša bude o 9:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 18.10. (t.j. piatok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí 

ruženec. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, 
svet sa zmení“. Povzbudzujem, aby sa pripojili aj naše deti. Preto pozývam ich vo piatok do farského kostola 
v Predajnej na ruženec o 17:30 hod. Spojme sa v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

 Na budúci nedeľu 20.10. príde do našej farnosti otec biskup Stanislav Stolárik a udelí našim kandidátom 
sviatosť birmovania. Slávnostná sv. omša bude vo farskom kostole o 10:30 hod. Dodatočná sv. omša v 
Predajnej bude ráno o 7:00 hod. V Jasení sv. omša bude len o 8:30 hod. (Dávam na vedomie farníkom, že 
počas birmovky bude prebiehať fotografovanie. Účelom sú spomienkové fotografie z birmovky pre 
birmovancov. V prípade nesúhlasu s fotografovaním kontaktujte pána farára). 

 Spovedať pred birmovkou budem v utorok a štvrtok pred sv. omšami, a v Predajnej v stredu pred omšou. 
 Nácvik pre kandidátov na birmovanie bude vo farskom kostole v Predajnej v sobotu 19.10. o 17:00 hod. 
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v Predajnej v piatok 18. októbra po omši o 18:30 hod. 
 Taktiež 20.10.2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň 

modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. 
Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva 
všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v 
tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše 
milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých mena nám môžete 
poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas 
celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu 
kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie. 

 Katolícke noviny v čísle 41 vysvetľujú, prečo je ruženec aj v treťom tisícročí dôležitou a príťažlivou 
modlitbou; prinášajú rozhovor s rehoľnou sestrou Dagmar Kráľovou FMA o pomoci Panny Márie 
Pomocnice; predstavujú manželské páry, ktorých cesty sa spojili vďaka inzertnej rubrike Katolíckych novín. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Dňa 19. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Marek Murín, ktorý pochádza z farnosti Predajná, a Bianka 
Kosmelová, ktorá pochádza z farnosti Beňuš.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 

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


