
Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

(20.11.2011) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:    Spomienka:   Obetovanie Panny Márie 
UTOROK:    Spomienka:  Sv. Cecílie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK:    Spomienka:   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA:             Spomienka:   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 20.11.2011 
700 
 
945 

† matku (30. výr.) 
 
Za farníkov 

Pondelok 21.11.2011 1700 Aid. 
Utorok 22.11.2011 1800 † Ján Pavlik 
Streda 23.11.2011 1800 † Anton Živický 
Štvrtok 24.11.2011 1800 † rodina Holková 
Piatok 25.11.2011 1800 Aid. 
Sobota 26.11.2011  Odpustová sv. omša v Jasení o 10:30 hod. 

Nedeľa 27.11.2011 
700 
 
945 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude ale hneď po oznamoch bude krátka pobožnosť ku Cti Krista 
Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých 
podmienok môžeme získať úplné odpustky. 
 Zajtra sv. omša bude výnimočne o 17:00 hod., hodinu pred sv. omšou Večeradlo, v stredu po omši 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona sviatosti Oltárnej. 
 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o sviatosti krstu, ktorý je prvou a najpotrebnejšou 
sviatosťou, a tiež o mladých ľuďoch, ktorí cestujú za prácou do zahraničia.  
 V sobotu 26. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. Katarínou 
Alexandrijskou. Jasenčania pozývajú všetkých Predajňanov. Prežime tuto odpustovú slávnosť 
spoločne ako jedna farnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude 
vdp. Stanislav Kocúr, farár z Podbrezovej. Svätá omša v tento deň v Predajnej nebude.  
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po sv. omšiach 
budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Veľmi 
dobrým spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. omšiach. Tieto sv. omše budú 
počas adventu v utorky a štvrtky ráno o hod. 6:30. Preto po tieto dni sv. omše už večer nebudú. 
Rorátne omše sa začínajú len pri zažatých sviecach a majú svoje osobné čaro. Kto má môže si doniesť 
lampáše. Pre deti je pripravená aktivita.  
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 859 € a 20 centov z čoho v Predajnej: 442 € a 93 
centov, v Jasení 416 €, 27 centov. Na farskú kotolňu obetoval bohuznámy darca 50 €. Veľmi 
ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu. Pán Boh zaplať za všetky milodary.  
 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina z ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  

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



Farské oznamy 
Nedeľa Krista Kráľa 

 (20.11.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:   Obetovanie Panny Márie 
UTOROK:   Spomienka:  Sv. Cecílie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA:      Odpustová Slávnosť:  Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY: 

 
20.11 

 
Nedeľa 

8:30 Poďakovanie za Božiu pomoc s prosbou o milosti do 
ďalších rokov pre 60-ročnú jubilantku 

11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre 50-ročnú jubilantku 
22.11 Utorok 16:30 Za  Jána, Magdalénu Baranových a ich rodičov 
23.11 Streda 16:30 Za  rodičov Máriu a Teodora Chamkových 
24.11 Štvrtok 16:30 Za  Jozefa Okosyho 
25.11 Piatok 16:30 Za  Angelu, Egídiusa Kordíkových a syna Emanuela 
26.11 Sobota 10:30 Za  Milana Kučeru                   Odpustová sv. omša 

 
27.11 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila Demetera, Máriu a Jána Simanových 
11:00 Za  Máriu Pavliakovú 30 deň od smrti 

 

Oznamy: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude ale hneď po oznamoch bude krátka pobožnosť ku Cti Krista 
Kráľa celého sveta pri vyloženej sviatosti Oltárnej. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok 
môžeme získať úplné odpustky. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po omši modlitebné stretnutie a vo štvrtok 
poklona sviatosti Oltárnej. 
 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať o sviatosti krstu, ktorý je prvou a najpotrebnejšou sviatosťou, 
a tiež o mladých ľuďoch, ktorí cestujú za prácou do zahraničia.  
 V sobotu 26. novembra bude v našom kostole v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. 
Katarínou Alexandrijskou. Svätá omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp.  
Stanislav Kocúr, farár z Podbrezovej. Pristúpme preto v tomto týždni k sv. zmierenia, aby sme v tento 
deň sv. prijímaním a modlitbou za sv. Otca mohli získať úplné odpustky pre seba alebo našich blížnych. 
Prežime tuto odpustovú slávnosť spoločne ako jedna farnosť. 
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok, ktorý sa začína ADVENTOM, preto po sv. omšiach 
budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. Veľmi dobrým 
spôsobom ako prežívať advent je aj účasť na rorátnych sv. omšiach. Tieto sv. omše budú počas adventu 
v stredy a piatky ráno o hod. 6:30. Preto po tieto dni sv. omše už večer nebudú. Rorátne omše sa začínajú 
len pri zažatých sviecach a majú svoje osobné čaro. Kto má môže si doniesť lampáše. Pre deti je 
pripravená aktivita.  
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 859 € a 20 centov z čoho v Predajnej: 442 € a 93 
centov, v Jasení 416 €, 27 centov. Na farskú kotolňu obetoval bohuznámy darca 50 €. Veľmi ďakujeme 
za Vašu štedrosť a podporu. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.  

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


