
P R E D A J N Á                                       14.10.2018 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY 
Nedeľa 14.10. 945 Za farníkov 
Streda 17.10. 1800 Na úmysel (+) 
Piatok 19.10. 1800 O dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pri prílež. 65. rokov 

Sobota 20.10. 1530

1800 
Sobášny obrad Marka a Nikoly 
Za † Emíliu a manžela Jána Fekiačových, a sestru Magdalénku 

Nedeľa 21.10. 945 Za farníkov 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 V piatok po omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V utorok 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 

„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 
 18. októbra 2018 (t.j. štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej 

iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom pátra Pia, že 
„ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Povzbudzujem, aby 
sa pripojili aj naše deti. Preto pozývam ich vo štvrtok do kostola v Jasení na ruženec o 
16:30 hod. Spojme sa v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly 
za zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. 
Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. 
Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola 
a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom 
do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 41 ponúkajú reportáž zo zariadenia pre seniorov v Nitre; 
mapujú otvorenie generálneho zhromaždenia Synody biskupov vo Vatikáne; približujú 
aktivity vo farnosti Vysoké Tatry; odpovedajú na otázku, prečo nemožno nahradiť 
ruženec inými modlitbami. 

 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie, 
zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí  
v piatok a včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Dňa 20.10. chcú uzatvoriť manželstvo Marek Slabéni, ktorý pochádza z farnosti Brusno, a Nikola 
Pajerská, ktorá pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame 
snúbencov do vašich modlitieb.  

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



J A S E N I E                                           14.10.2018 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA   Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY 
 

14.10. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Martu Bečkovú a manžela Ľudovíta, kmotru Emíliu Koscovú 

11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
16.10. Utorok 18:00 O Božie milosrdenstvo a potrebnú pomoc pre Mariana, Miroslava, 

Milana a Ondreja 
18.10. Štvrtok 17:00 Za  Pavla a Jozefa 
 

21.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Karola a Jolanu Peťkových a ich rodičov a Stana 
11:00 Za  starých rodičov Jozefa a Annu Husenicových 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok 16.10. sv. omša bude o hodinu neskôr, teda o 18:00 hod.; pred omšou bude 

Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Taktiež v utorok je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: „Za 

našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 
 18. októbra 2018 (t.j. štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej 

iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom pátra Pia, že 
„ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Povzbudzujem, aby 
sa pripojili aj naše deti. Preto pozývam ich vo štvrtok do kostola v Jasení na ruženec o 
16:30 hod. Spojme sa v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly 
za zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. 
Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. 
Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola 
a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom 
do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 41 ponúkajú reportáž zo zariadenia pre seniorov v Nitre; 
mapujú otvorenie generálneho zhromaždenia Synody biskupov vo Vatikáne; približujú 
aktivity vo farnosti Vysoké Tatry; odpovedajú na otázku, prečo nemožno nahradiť 
ruženec inými modlitbami. 

 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie, 
zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.  

Ohlášky 3 
Dňa 20.10. chcú uzatvoriť manželstvo Marek Slabéni, ktorý pochádza z farnosti Brusno, a Nikola 
Pajerská, ktorá pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame 
snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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


