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R E D A J N Á

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok
PONDELOK
STREDA

Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

Spomienka
Spomienka

08.10.
09.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
15.10.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Jána XXIII., pápeža
ÚMYSLY

915
1730
1730
1730
1730
1730
945

Za farníkov
Za † z rodiny Huňových
Aid.
Za † manžela Ivana a kňaza Mikuláša
Na úmysel rodiny
Za † Michala a Máriu Paduchových a ich rodičov
Za farníkov
OZNAMY
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude.
 Deviatnik fatimských pobožnosti začíname v týždni o 17:30 hod., následne bude sv.
omša.
 Fatimská pobožnosť a sv. omša bude aj v utorok.
 Posvätný ruženec sa modlime v tomto týždni v rámci deviatnika.
 Pripomíname deťom, mládeži a miništrantom o ruženci. Je pre nich pripravená
aktivita (detí keď prídu na ruženec v ktorýkoľvek deň dostavajú malé obrázky, ktoré
si nalepujú na fatimský obrázok – obrázkov je podľa tajomstiev 20, takže je ešte
možné získať všetky.)
 V sobotu 14. októbra putujeme do Rožňavy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Odchod autobusu je ráno o 5:30 hod. z Jasenia. Cena je okolo 8,€. V sobotu sv. omša vo farnosti nebude.
 Katolícke noviny v čísle 40 sa vracajú k blahorečeniu saleziána Titusa Zemana;
zameriavajú sa na estetickú chirurgiu; venujú sa pojmu spravodlivá mzda.
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali kostol.

Ohlášky 2
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 21. októbra sviatosť manželstva chcú
uzavrieť:
Matej Dobrota syn Aleny Dobrotovej, bytom Brezno - Mazorníkovo, a Monika Babiaková dcéra
Milana a Kvetoslavy r. Leitnerová bytom Predajná.

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade.
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.
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A S E N I E

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok
PONDELOK
STREDA

Spomienka
Spomienka

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Jána XXIII., pápeža
ÚMYSLY

8:00 Poďakovanie chlapom za pomoc v prácach pri kostole,
s prosbou o milosti a požehnanie pre nich a ich rodiny
08.10. Nedeľa
11:00 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov, nevesty a vnuka Pavla
09.10. Pondelok 16:00 Aid.
10.10. Utorok
16:00 Za  rodičov Šarlotu a Jána Ambrózových, ich rodičov a brata Štefana
11.10. Streda
16:00 Za  Jozefa Vetráka 1. výr., a rodičov Štefana a Paulinu
12.10. Štvrtok
16:00 Za  rodičov, ich synov a starých rodičov
13.10. Piatok
16:00 Aid.
8:30 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava
15.10. Nedeľa
11:00 Za zdravie a pomoc Božiu Helene
OZNAMY
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude.
 Deviatnik fatimských pobožnosti začíname v týždni o 16:00 hod., následne bude sv.
omša.
 Fatimská pobožnosť a sv. omša bude aj v pondelok.
 Posvätný ruženec sa modlime v tomto týždni v rámci deviatnika.
 Pripomíname deťom, mládeži a miništrantom o ruženci. Je pre nich pripravená
aktivita (detí keď prídu na ruženec v ktorýkoľvek deň dostavajú malé obrázky, ktoré
si nalepujú na fatimský obrázok – obrázkov je podľa tajomstiev 20, takže je ešte
možné získať všetky.)
 V sobotu 14. októbra putujeme do Rožňavy na zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Odchod autobusu je ráno o 5:30 hod. z Jasenia. Cena je okolo 8,€. V sobotu sv. omša vo farnosti nebude.
 Katolícke noviny v čísle 40 sa vracajú k blahorečeniu saleziána Titusa Zemana;
zameriavajú sa na estetickú chirurgiu; venujú sa pojmu spravodlivá mzda.
 Na kostol obetovali: bohuznáme rodiny a osoby 30,- , 100,- a 200,- €. Pán Boh zaplať
za milodary!
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

