
P R E D A J N Á                                      10.11.2019 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa 
UTOROK     Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 
PIATOK      Spomienka   Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 10.11. 945 Za † Ondreja Felbabu a rodičov s oboch strán 
Streda 13.11. 800 Za † rodinu Smitkovú, Máriu, Annu, a Jána 
Piatok 15.11. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 16.11. 1700 Za † brata Ondreja a rodičov 
Nedeľa 17.11. 945 Za † Františka a jeho rodičov 

OZNAMY 
 V stredu 13.11. sv. omša bude ráno o 8:00 hod. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V sobotu 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Na budúcu nedeľu 17.11. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Liturgická Komisia KBS a Rožňavská Diecéza Vás srdečne pozývajú na 

Celoslovenský liturgický deň spojený s Kňazským dňom Rožňavskej diecézy, ktorý sa 
uskutoční dňa 20.11.2019 v Rožňave, z príležitosti 50. výročia slávenia prvej svätej 
omše podľa nového obradu, ktorú na Slovensku slávil v novembri 1969 v Rožňave 
diecézny biskup Mons. Róbert Pobožný. Začiatok o 9:30 hod. svätou omšou v 
Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Program je na nástenke.  

 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, 
katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.-
1.12.2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Informácie a registrácia na: 
www.otecjames.cz. Je potrebné prihlásiť sa vopred. 

 Katolícke noviny v čísle 45 s prílohou k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín; 
pozývajú na návštevu miest v Budapešti, kde pred 170 rokmi vznikli a potom sa tvorili 
Katolícke noviny; prinášajú rozhovor s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom 
o období totalitného režimu, keď boli aj Katolícke noviny nástrojom propagandy; 
vysvetľujú, čo znamená písať v kresťanskom duchu. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. 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                                           10.11.2019 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa 
UTOROK     Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 
PIATOK      Spomienka   Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

10.11. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila a Máriu Šarinových, vnukov Pavla a Dušana 
11:00 Za  Štefana, rodičov, súrodencov a starých rodičov 

12.11. Utorok 16:00 Za  Katarínu 
14.11. Štvrtok 16:00 Za  Máriu a Antona Sanitrových, syna Jána a dcéru Máriu 
  

17.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Milana Galfiho, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Amáliu a Jána Mamojkových a starých rodičov 

OZNAMY 

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

 V stredu 13.11. v Predajnej sv. omša bude ráno o 8:00 hod. 
 V sobotu 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Na budúcu nedeľu 17.11. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Liturgická Komisia KBS a Rožňavská Diecéza Vás srdečne pozývajú na Celoslovenský 

liturgický deň spojený s Kňazským dňom Rožňavskej diecézy, ktorý sa uskutoční dňa 
20.11.2019 v Rožňave, z príležitosti 50. výročia slávenia prvej svätej omše podľa nového 
obradu, ktorú na Slovensku slávil v novembri 1969 v Rožňave diecézny biskup Mons. Róbert 
Pobožný. Začiatok o 9:30 hod. svätou omšou v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie. 
Program je na nástenke.  

 Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym 
kňazom otcom Jamesom Manjackalom, ktorá sa uskutoční 29.11.-1.12.2019 v hale SPORTA 
v Hlohovci. Informácie a registrácia na: www.otecjames.cz. Je potrebné prihlásiť sa vopred. 

 Blíži sa sviatok patrónky nášho Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Keďže 
liturgické predpisy nám nedovoľujú sláviť odpust v predchádzajúcu ani nasledujúcu nedeľu, 
oslavy budú v sobotu 23. novembra. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 hod. Pozvanie na 
našu slávnosť prijal vdp. Marek Veverka, pán farár z Brusna. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 45 s prílohou k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín; pozývajú 
na návštevu miest v Budapešti, kde pred 170 rokmi vznikli a potom sa tvorili Katolícke noviny; 
prinášajú rozhovor s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom o období totalitného režimu, 
keď boli aj Katolícke noviny nástrojom propagandy; vysvetľujú, čo znamená písať v kresťanskom 
duchu. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


