
P R E D A J N Á                                      9.10.2022 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 
PIATOK   Spomienka   Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 9.10. 930 Za † Zoltána, manželku Vierku a rodičov 
    
    
    
Nedeľa 16.10. 930 Za † Annu a Júliusa Mihalisko, dcéru Boženu a syna Igora 

OZNAMY 
 V tomto týždni sv. omše vo farnosti nebudú. 
 Pamätajme o modlitbe posvätného ruženca zvlášť počas mesiaca október. 
 Na budúcu nedeľu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava, 

a taktiež – ako sme počuli v pastierskom liste - začiatok diecéznej novény 
k Rožňavskej Panne Márii (16.-24.10.2022), ktorá bude zameraná na tému „Mária, 
Matka Cirkvi a každej rodiny“. Novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. Podrobné 
informácie o programe sú na plagáte.  

 Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 
centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na plagáte, na 
nástenke. 

 Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné 
turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10. v 
Prahe, 25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 
29.10. v Bratislave. VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke 
tour.godzone.sk 

 Pripomínam o novembrových spoločných svätých 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. 

 Kongregácia Matky Božieho milosrdenstva ponuka stolné a nástenné kalendáre na rok 
2023. Cena je 3,-€. Kto bude mať záujem nech sa zapíše v sakristii.  

 Katolícke noviny v čísle 40 sa venujú téme modlitby ruženca a Božieho milosrdenstva; 
navštívili farnosť Božieho milosrdenstva na košickom Sídlisku KVP; ponúkajú 
možnosť nahliadnuť do duše sv. Faustíny Kowalskej prostredníctvom zápiskov 
z jej Denníčka. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

http://tour.godzone.sk/


 

J A S E N I E                                           9.10.2022 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 
PIATOK   Spomienka   Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

9.10. 
 

Nedeľa 8:00 ZaJúliu Horváthovú, manžela, syna Jozefa, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  rodičov Annu, Štefana, ich deti, starých rodičov a svokrovcov 

    
    

 

16.10. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Emíliu 10. výr. a Jozefa Povrazníkových a ich rodičov 
11:00 Za  Jozefa a jeho rodičov 

OZNAMY 
 V tomto týždni sv. omše vo farnosti nebudú. 
 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec, v tomto 

týždni  ruženec sa budeme modliť o 17:00 hod. Pozývame všetkých členov ružencového 
bratstva, aby si našli čas a prichádzali sa v tomto mesiaci modliť a vyprosovať Božie 
požehnanie pre našu farnosť. 

 Na budúcu nedeľu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava, 
a taktiež – ako sme počuli v pastierskom liste - začiatok diecéznej novény k Rožňavskej 
Panne Márii (16.-24.10.2022), ktorá bude zameraná na tému „Mária, Matka Cirkvi a každej 
rodiny“. Novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. Podrobné informácie o programe sú 
na plagáte.  

 Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier 
podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na plagáte, na nástenke. 

 Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné 
turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10. v Prahe, 
25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 29.10. v 
Bratislave. VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk 

 Pripomínam o novembrových spoločných svätých 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 40 sa venujú téme modlitby ruženca a Božieho milosrdenstva; 
navštívili farnosť Božieho milosrdenstva na košickom Sídlisku KVP; ponúkajú možnosť 
nahliadnuť do duše sv. Faustíny Kowalskej prostredníctvom zápiskov z jej Denníčka. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 30,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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

http://tour.godzone.sk/

