
P R E D A J N Á                                                    22.09.2019 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka     Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka     Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
PIATOK     Spomienka     Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Václava, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.9. 945 Za † rodičov, starých rodičov a brata Ladislava 
Utorok 24.9. 1300 Pohrebný obrad v dome smútku za † Alicu Kunovú 
Streda 25.9. 1800 Za † Jozefa a Máriu Srniakových 
Piatok 27.9. 1800 Za † rodinu Medveďovú a Démuthovú 
Sobota 28.9. 1800 Za † rodičov Demeterových 

Nedeľa 29.9. 945 Za † Emíliu Fekiačovú nedož. 100. rokov, jej rodičov 
a manžela Jána Fekiača 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov mladých 

kandidátov a dospelých kandidátov na birmovanie. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Katolícke noviny v čísle 38 vysvetľujú, prečo nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone; 

prinášajú rozhovor s biskupom Vladimírom Feketem; mapujú návštevu pápeža 
Františka na Madagaskare a Mauríciu. 

 Na kostol obetovali novomanželia 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol.  
 Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán 
Boh Vám zaplať. 

 

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



J A S E N I E                                                        22.09.2019 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka     Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka     Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
PIATOK     Spomienka     Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Václava, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

22.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Igora Živora, jeho rodičov a súrodencov 
11:00 Za  rodinu Marčokovú, syna Jána a zaťa Jozefa 

24.9. Utorok 17:00 Za  Milana Kordíka 
26.9. Štvrtok 17:00 Za  Sláva Bučku a rodičov 

 

29.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Jána Oravca s rodinou 
11:00 Za  manželku Melániu 5. výr.  

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov mladých 

kandidátov a dospelých kandidátov na birmovanie. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Katolícke noviny v čísle 38 vysvetľujú, prečo nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone; 

prinášajú rozhovor s biskupom Vladimírom Feketem; mapujú návštevu pápeža 
Františka na Madagaskare a Mauríciu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

 V utorok 24.9. o 16:00 bude pri kostole brigáda pre chlapov, ktorí chcú pomôcť pri 
odstránení koreňov pri múriku. 

 Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán 
Boh Vám zaplať. 

Ohlášky 2 
Dňa 5. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Matej Demian, ktorý pochádza z farnosti 
Predajná, a Daniela Kňazovická, 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 prajem príjemnú nedeľu  
a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


