
P R E D A J N Á                                      18.09.2016 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
UTOROK  Spomienka  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
STREDA    Sviatok     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
PIATOK    Spomienka   Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 18.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 19.09. 1800 Za † Máriu Michalčikovú 1. výr. 
Utorok 20.09. 1800 Deň modlitby za pokoj 

Streda 21.09. 1800 Za † starých rodičov Ondreja a Máriu Demeterových, synov 
s manželkami a dcéru s manželom 

Štvrtok 22.09. 1800 Za † Karola a Annu, a dcéry 
Piatok 23.09. 1800 Za † z rodiny Laššakovej 
Sobota 24.09. 1800 Za † Annu Sedliakovú. 2. výr. 
Nedeľa 25.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec. 
 V piatok 23. septembra o 18:00 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 

24. septembra vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých 
birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 20. septembra t. r. Svätý otec František bude predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa 
uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých partikulárnych Cirkvách tento 
deň celebroval ako Deň modlitby za pokoj. Vychádzajúc v ústrety pápežovi Františkovi, v našej 
farnosti vo farskom kostole bude sv. omša v tomto týždni aj v utorok o 18:00 hod., a po sv. 
omši bude adorácia, ktorú obetujeme na jeho úmysel. 

 Asociácia OTCA MAMU DEŤOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov 
na ochranu manželstva a rodiny. Bližšie informácie sa dozviete na stránke 
www.otcamamudetom.sk Vzadu sú umiestnené veľmi pekné záložky, ktoré slúžia na 
obdarovanie v rodine a zároveň aj hárky pre Váš podpis pod iniciatívu Mama otec a deti, ktorá 
sa snaží o to, aby EÚ zakladala svoje predpisy na tom čo je spoločné na manželstve muža a ženy. 
Pri vypĺňaní hárkov je nutné uvádzať celé mená, rodné priezviská, aj u mužov (pre platnosť 
podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto údaje) a nepoužívať opakovacie znamienka... Pri hárkoch 
sú umiestnené aj pokyny na vypĺňanie. Zároveň nás prosia o dobrovoľníkov, ktorí by pomohli 
so zberom podpisov pred bohoslužbami a po nich aj nasledujúcu nedeľu a 24. septembra 2016 
na verejnosti. Organizátori ďakujú všetkým ľuďom dobrej vôle za ich angažovanosť. 

 Od soboty 24. septembra začíname so stretnutiami pre deti v farskej klubovni, ktoré budú 
o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky deti. 

 Na budúcu nedeľu 25. septembra o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 37 predstavujú Pannu Máriu ako Matku, ktorá rozumie bolestiam 

každého národa; pozývajú na návštevu Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybarovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.otcamamudetom.sk/


 

J A S E N I E                                           18.09.2016 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza,  
a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 

STREDA    Sviatok     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
PIATOK    Spomienka    Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
 

18.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emanuela Kordika 10. výr. 
11:00 Za  Katarínu Magaňovú 1. výr. 

20.9.  Utorok 17:00 Za  Julianu Murínovú 1. výr. 
21.9.  Streda 17:00 Za  Jána Varlu 
22.9.  Štvrtok 17:00 Za  Kolomana Bartoša 
23.9.  Piatok 17:00 Za  Gizelu a Rajmunda a súrodencov 
   

25.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Gregora Sekáča 1. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec. 
 V piatok 23. septembra o 17:00 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 24. 

septembra vo farskej klubovni v Predajnej o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre 
všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 20. septembra t. r. Svätý otec František bude predsedať medzináboženskému stretnutiu, ktoré sa 
uskutoční v Assisi, a prosí, aby sa pri tejto príležitosti vo všetkých partikulárnych Cirkvách tento 
deň celebroval ako Deň modlitby za pokoj. Vychádzajúc v ústrety pápežovi Františkovi na tento 
úmysel sa budeme modliť v utorok počas sv. omši a počas adorácie, ktorá bude po omši. 

 Asociácia OTCA MAMU DEŤOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov 
na ochranu manželstva a rodiny. Bližšie informácie sa dozviete na stránke 
www.otcamamudetom.sk Vzadu sú umiestnené veľmi pekné záložky, ktoré slúžia na 
obdarovanie v rodine a zároveň aj hárky pre Váš podpis pod iniciatívu Mama otec a deti, ktorá 
sa snaží o to, aby EÚ zakladala svoje predpisy na tom čo je spoločné na manželstve muža a ženy. 
Pri vypĺňaní hárkov je nutné uvádzať celé mená, rodné priezviská, aj u mužov (pre platnosť 
podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto údaje) a nepoužívať opakovacie znamienka... Pri hárkoch 
sú umiestnené aj pokyny na vypĺňanie. Zároveň nás prosia o dobrovoľníkov, ktorí by pomohli 
so zberom podpisov pred bohoslužbami a po nich aj nasledujúcu nedeľu a 24. septembra 2016 
na verejnosti. Organizátori ďakujú všetkým ľuďom dobrej vôle za ich angažovanosť. 

 Od soboty 24. septembra začíname so stretnutiami pre deti v farskej klubovni, ktoré budú 
o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetky deti. 

 Na budúcu nedeľu 25. septembra o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 37 predstavujú Pannu Máriu ako Matku, ktorá rozumie bolestiam 

každého národa; pozývajú na návštevu Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. 
 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. 

http://www.otcamamudetom.sk/

