P R E D A J N Á

1.11.2020

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok
Slávnosť Všetkých svätých
PONDELOK
STREDA

Nedeľa
Pondelok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka
Spomienka

1.11.
2.11.
4.11.
6.11.
7.11.
8.11.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Všetkých verných zosnulých
Sv. Karola Borromejského, biskupa
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení
Za † rodičov, starých rodičov, rodinu, brata Ladislava a tetu Betku
Na úmysel rodiny
Za živých a mŕtvych členov BBSJ z Predajnej a Jasenia
Poďakovanie za dožitých 27 rokov života pre Renka s prosbou o Božie požehnanie

Za † Vieru Eremiášovú
OZNAMY

➢ Vzhľadom na pokračovanie omedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, je

pozastavené aj verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb
blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz
platných pravidiel. Úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné
podujatia.
➢ Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň
povzbudzuje sa veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým
prostredníctvom rádia Lumen, televízie Lux alebo internetu.
➢ Odpustky. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho
roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia
len pre dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si
veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením
bezpečnosti veriacich. ... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu
vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie,
môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné
chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva
alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného
čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok
milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
➢ Pôst a modlitba. „Od 30.10. až do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi
18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto
ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená,
nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte
dvakrát požiť menší pokrm.
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým
ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo
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neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji
spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci
neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to
ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež
povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi
všetkými veriacimi.
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí
povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním
dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa
nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.”
Modlitba za Slovensko. Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v
jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa
o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých,
čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom
stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V
srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám
poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme
ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou
sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich
vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám
vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa
prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého
písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.
Zapísané úmysly slúžim súkromne. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím
o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857.
Úmysly na mesiac december zapisujem telefonicky.
Zajtra 2.11. spomienka na Všetkých verných zosnulých, pamätajme o modlitbe a zapáleniu sviečky
za nenarodené deti.
Farský kostol v Predajnej v tomto týždni bude otvorený v pondelok, stredu, piatok a sobotu od
16:00-17:00 hod. na individuálnu 10-15 min. adoráciu. Prosím o dodržanie časového limitu.
Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede.
V tomto týždni máme prvý piatok a sobotu mesiaca. Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 6.11.
od 10:00 h.
Katolícke noviny v čísle 44 sa venujú téme svätosti, ktorá je projektom pre všetkých; rozoberajú
význam vysielania svätých omší prostredníctvom masmédií; prinášajú rozhovor s prorektorom UK
v BA Radom Masarykom; pozývajú do farnosti Všetkých svätých v Ilave.
Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na lepšie prežívanie slávnosti Všetkých svätých i
spomienky
Všetkých
verných
zosnulých.
http://podhradie.kapitula.sk/userfiles/file/Slu%C5%BEba%20lektorov/Liturgia%20dom%C3%A1cej%20cirkvi%20na%20sl%C3%A1
vnos%C5%A5%20V%C5%A1etk%C3%BDch%20sv%C3%A4t%C3%BDch.pdf

➢ Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská

sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E
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Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok
Slávnosť Všetkých svätých
PONDELOK
STREDA

Spomienka
Spomienka

1.11. Nedeľa
2.11.
3.11.
5.11.
6.11.

Pondelok
Utorok
Štvrtok
Piatok

8.11. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Všetkých verných zosnulých
Sv. Karola Borromejského, biskupa
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení
Za  rodinu Okosyovú, Mrvíkovú, Mariana a Antona
Za  rodičov Annu a Martina Demeterových, rodičov Kvačkajových, a bratov
Za  Jána a Šarlotu Ambrozových, ich rodičov a brata Štefana
Za  manžela, brata a sestru s rodinami
Za živých a zosnulých členov BBSJ z Predajnej a Jasenia
Za  pána dekana Michala Möller
Za  rodičov Kovačových a ich rodičov
OZNAMY

➢ Vzhľadom na pokračovanie omedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, je pozastavené

aj verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby,
uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
Úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.
➢ Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň povzbudzuje
sa veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia
Lumen, televízie Lux alebo internetu.
➢ Odpustky. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku
úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre
dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu
ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.
... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z
dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.
Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť
akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba
na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby
za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý
ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za
zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
➢ Pôst a modlitba. „Od 30.10. až do 18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi
vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi
18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto
ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech
sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť
menší pokrm.
Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme
modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané
zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte
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menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej
skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť,
aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň
nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.
Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí
povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého,
a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky
postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.”
Modlitba za Slovensko. Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu
tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia
ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach
mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a
nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa
nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby
aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni
pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila
a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru
viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás
obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma
a konkrétne skutky lásky k blížnemu.
Zapísané úmysly slúžim súkromne. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím
o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857.
Úmysly na mesiac december zapisujem telefonicky.
Zajtra 2.11. spomienka na Všetkých verných zosnulých, pamätajme o modlitbe a zapáleniu sviečky za
nenarodené deti.
Kostol v Jasení v tomto týždni bude otvorený v utorok a štvrtok od 16:00-17:00 hod. na individuálnu
10-15 min. adoráciu. Prosím o dodržanie časového limitu. Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom.
Počas adorácie bude možnosť sv. spovede.
V tomto týždni máme prvý piatok a sobotu mesiaca. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 6.11. od 8:00.
V tomto mesiaci november, máme sviatok patrónky Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej.
Keďže máme pandémiu koronavírusu a sú pozastavené sv. omše, naša odpustová slávnosť sa bohužiaľ
v tomto roku konať nebude.
Katolícke noviny v čísle 44 sa venujú téme svätosti, ktorá je projektom pre všetkých; rozoberajú význam
vysielania svätých omší prostredníctvom masmédií; prinášajú rozhovor s prorektorom UK v BA
Radom Masarykom; pozývajú do farnosti Všetkých svätých v Ilave.
Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na lepšie prežívanie slávnosti Všetkých svätých i
spomienky
Všetkých
verných
zosnulých.
http://podhradie.kapitula.sk/userfiles/file/Slu%C5%BEba%20lektorov/Liturgia%20dom%C3%A1cej%20cirkvi%20na%20sl%C3%A1
vnos%C5%A5%20V%C5%A1etk%C3%BDch%20sv%C3%A4t%C3%BDch.pdf

➢ Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská

sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

