
P R E D A J N Á                                      23.10.2022 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK Spomienka   Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa  
UTOROK  Spomienka   Sv. Maura, biskupa  
STREDA         Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy 
ŠTVRTOK Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
PIATOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 23.10. 930 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 

Streda 26.10. 1700 Za † Máriu Gajdošovú 25. výr., manžela, syna, starých rodičov 
z oboch strán, a zosnulých z rodiny Kerkešovej 

Piatok 28.10. 1700 Za † Máriu Srnkovú 
Sobota 29.10. 1700 Za † Oľgu a Filipa Beraxových 
Nedeľa 30.10. 930 Za † Jozefa, manželku Emíliu, rehoľnú sestru Xaveriu a rodičov 

OZNAMY 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou 

myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov 
detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju 
do sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na odkaz sv. Jána Pavla II. a prinášajú dôležité 
slová, ktoré Ján Pavol II. adresoval Slovákom počas svojich troch apoštolských ciest do 
našej krajiny; približujú tiež blízkych spolupracovníkov Jána Pavla II., ktorí mali na neho 
veľký vplyv; odpovedajú na otázku, čo znamená pre Slovákov, že pápež Ján Pavol II. 
navštívil počas svojho pontifikátu našu krajinu trikrát. 

 Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa modlíme hlavne za cirkev 
v Kambodži, ktorej je venovaná aj zbierka. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 
Misie môžete podporiť aj kúpou čokoládky za 1,- euro, ktoré sú na stolíku. 

 V noci z 29. na 30.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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



J A S E N I E                                           23.10.2022 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK Spomienka   Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa  
UTOROK  Spomienka   Sv. Maura, biskupa  
STREDA         Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy 
ŠTVRTOK Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
PIATOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

ÚMYSLY 
 

23.10. 
 

Nedeľa 8:00 Za  manželov Ondrejkovičových, Uhlerových, a starých rodičov 
z oboch strán 

11:00 Za  Annu Miklianovú 10. výr., a jej rodičov, Malvínku a Ondreja 
Tištianových 

25.10. Utorok 17:00 Za  nedožitých 67. rokov Jána, otca a brata 
27.10. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za dožitých 80. rokov 

 

30.10. 
 

Nedeľa   8:00 Poďakovanie za dožitých 80. rokov 
11:00 Za  Karola a Jolanu Peťkovú, rodinu Laurenčíkovú a Peťkovú 

OZNAMY  

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

 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec. V utorok v 
rámci večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred sv. omšou a ostatné dni o 17:00 hod. 

 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou 
myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, 
ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do 
sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na odkaz sv. Jána Pavla II. a prinášajú dôležité 
slová, ktoré Ján Pavol II. adresoval Slovákom počas svojich troch apoštolských ciest do našej 
krajiny; približujú tiež blízkych spolupracovníkov Jána Pavla II., ktorí mali na neho veľký 
vplyv; odpovedajú na otázku, čo znamená pre Slovákov, že pápež Ján Pavol II. navštívil 
počas svojho pontifikátu našu krajinu trikrát. 

 Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa modlíme hlavne za cirkev 
v Kambodži, ktorej je venovaná aj zbierka. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 V noci z 29. na 30.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


