
P R E D A J N Á                                      22.11.2015 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
STREDA    Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 22.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 23.11. 1700 Za † Jána Paulíka 15. výr a rodičov a bratov 
Streda 25.11. 1700 Za † Antona Živického, rodičov a vnuka Milanka 
Štvrtok 26.11. 1700 Za † syna Jaroslava 
Piatok 27.11. 1700 Za † rodičov Emila a Sylviu 
Sobota 28.11. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 29.11. 945 Za † rodičov Irenu a Júliusa 10. výr  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Dnes o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. 
omšiach budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej 
kresťanskej domácnosti.  

 V sobotu 28. novembra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na 
stretnutie, a po stretnutí o 16:30 hod. bude nácvik detsko-mládežníckeho 
spevokolu. Pozývame deti a mládež. 

 Pri príležitosti dnešnej spomienky na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a 
spevákov, ktorá sa v tomto roku liturgický neslávi, sa chceme poďakovať pani 
organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť 
pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: Kto spieva, dvakrát sa modlí. 
Ďakujeme. 

 Katolícke noviny v čísle 47 približujú históriu slávnosti Krista Kráľa; ponúkajú 
portrét svetoznámeho tenoristu Josého Curu; prinášajú rozhovor s hovorcom 
KBS, kňazom Martinom Kramarom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 360,- €, pričom v Predajnej 
140,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. 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                                           22.11.2015 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
STREDA    Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 
 

22.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Eduarda a Máriu Majerových a syna Eduarda 
11:00 Za  Antona Chromeka nedož. 60. rokov 

24.11. Utorok 16:00 Za  Júliu a Ondreja Cevára a syna Jozefa nedož. 90. rokov 
25.11. Streda 16:00 Za  Františka, Silvestra, rodičov Kvačkajových a Ťažkých 
26.11. Štvrtok 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových a ich rodičov 
27.11. Piatok 16:00 Za  Ľubomíra, starých rodičov, syna a zaťa 

   

29.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emila a Máriu Sekáčových a brata Ondreja 
11:00 Za  rodičov, brata a sestru 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Dnes o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. 
omšiach budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej 
kresťanskej domácnosti.  

 Katolícke noviny v čísle 47 približujú históriu slávnosti Krista Kráľa; ponúkajú 
portrét svetoznámeho tenoristu Josého Curu; prinášajú rozhovor s hovorcom 
KBS, kňazom Martinom Kramarom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 360,- €, pričom v Jasení 220,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí v piatok upratali kostol.  
 Pri príležitosti dnešnej spomienky na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a 

spevákov, ktorá sa v tomto roku liturgický neslávi, sa chceme poďakovať pani 
organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť 
pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: Kto spieva, dvakrát sa modlí. 
Ďakujeme. 

 Chceme ešte POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli 
k príprave a skrášleniu odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína 
Alexandrijská vyprosuje potrebné milosti. 

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


