
P R E D A J N Á                                      25.08.2019 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka  Sv. Moniky 
STREDA    Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 

Nedeľa 25.8. 1000 Za † Milana Dunajského, dcéru Denisu, Máriu 
a Ondreja Šulajových, Annu a Jozefa Dunajských 

Streda 28.8. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 30.8. 1800 Za † Ivana Foltanyho, Lýdiu a Viliama Šúr 
Sobota 31.8. 1800 Za † rodičov Laššákových 
Nedeľa 1.9. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Od budúcej nedele sv. omša v nedeľu vo farskom kostole bude o 9:45 hod. 
 V pondelok 2.9. máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 

1.9. pozývam na sv. omšu o 9:45 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento 
rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Katolícke noviny v čísle 34 prinášajú reportáž z kostola a Kláštora svätej Kataríny; 
vysvetľujú, prečo je v medziľudskom kontakte dôležité spoločné stolovanie; 
približujú, ako majú rodičia zvládnuť so svojím prvákom vstup do školy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,- €, z toho v Predajnej 225,- 
€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           25.08.2019 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka  Sv. Moniky 
STREDA    Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
25.8. Nedeľa 8:30 Poďakovanie za dožitých 90. rokov, s prosbou 

o pomoc Božiu a zdravie pre celú rodinu 
  

27.8. Utorok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
29.8. Štvrtok 17:00 Za  Františka Medveďa, Emila Halaja a ich rodičov 
31.8. Sobota 16:00 Sobášny obrad Milana a Marty 

 

1.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Nútera 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od budúcej nedele sv. omše v Jasení v nedeľu budú o 8:30 a 11:00 hod. 

a v Predajnej o 9:45 hod. 
 V pondelok 2.9. máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 

1.9. pozývam na sv. omšu o 11:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime 
tento rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Katolícke noviny v čísle 34 prinášajú reportáž z kostola a Kláštora svätej Kataríny; 
vysvetľujú, prečo je v medziľudskom kontakte dôležité spoločné stolovanie; 
približujú, ako majú rodičia zvládnuť so svojím prvákom vstup do školy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,- €, z toho v Jasení 365,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Dňa 31. augusta 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Milan Špiner, ktorý pochádza z farnosti 
Svit, a Marta Huttová, ktorá pochádza z farnosti Nemecká.  
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. 


