
P R E D A J N Á                                                    11.9.2022 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Najsvätejšieho mena Mária 
UTOROK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Sviatok     Povýšenie Svätého Kríža 
ŠTVRTOK    Slávnosť     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi; sv. 
Hildegardy z Bingenu, mystičky, opátky a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 11.9. 930 Za † sestru Margarétu a brata Gregora 
Streda 14.9. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Štvrtok 15.9. 1100 Na úmysel rodiny  Sv. omša na Kalvárii 
Piatok 16.9. 1800 Za Božiu pomoc a pokoj v rodine 
Sobota 17.9. 1800 Za † rodičov 
Nedeľa 18.9. 930 Za † Máriu a Jozefa Schönových 

OZNAMY 
 V stredu 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti 

o 17:00 hod. 
 Vo štvrtok 15.9. máme na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 

Začneme o 9:45 h. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 11:00 sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude o. Marcel Koval, 
redemptorista z Banskej Bystrici. Po sv. omši bude malé občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu 
vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. 
Prosíme aby farníci z  Predajnej pripravili malé občerstvenie a farníci z  Jasenia sa postarajú 
o výzdobu kaplnky. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. Upratanie Kalvárie bude 
v pondelok 12.9. o 9:00 hod. Nácvik spevu na slávnosť bude dnes v Jasenskom kostole o 18:00 
hod.  

 V piatok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od piatku do nedele naši kandidáti na birmovanie idú na Oravu na Duchovnú obnovu, je ona 

súčasťou prípravy na sviatosť birmovania. Sprevádzajme ich počas týchto dní svojimi 
modlitbami aby tento čas prežili čo najlepšie a s Božím požehnaním. 

 Katolícke noviny v čísle 36 vysvetľujú, aké sú právomoci kardinálov a prečo je ich 
najdôležitejšou úlohou voľba pápeža; prinášajú exkluzívnu reportáž zo Svätej zeme, kde 
archeológovia našli 1500 rokov starú mozaiku s nápisom, ktorý odkazuje na sv. Petra; 
predstavujú farnosť Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa v Sabinove. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. 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                                                        11.9.2022 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Najsvätejšieho mena Mária 
UTOROK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Sviatok     Povýšenie Svätého Kríža 
ŠTVRTOK    Slávnosť     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi; sv. 
Hildegardy z Bingenu, mystičky, opátky a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

11.9. 
 

Nedeľa 8:00 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových 
11:00 Za Paulínu Štrbovú dožitých 80. rokov 

13.9. Utorok 18:00 Za  Ondreja Demetera s rodinou 
14.9. Streda 17:00 

 
Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 

Za  Annu Kánovú 10. výr., manžela Emila, rodičov a súrodencov 
 

15.9. 
 

Štvrtok 7:30 
11:00 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a rodinu  
Na úmysel rodiny  Sv. omša na Kalvárii 

 

18.9. 
 

Nedeľa 8:00 Za  rodičov Šárikových 
11:00 Za  Jaroslava nedožitých 65. rokov 

OZNAMY 
 V stredu 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti 

o 17:00 hod. 
 Vo štvrtok 15.9. máme na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 

Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 11:00 sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude o. Marcel Koval, 
redemptorista z Banskej Bystrici. Po sv. omši bude malé občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu 
vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. 
Prosíme aby farníci z  Predajnej pripravili malé občerstvenie a farníci z  Jasenia sa postarajú 
o výzdobu kaplnky. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. Upratanie Kalvárie bude 
v pondelok 12.9. o 9:00 hod. Nácvik spevu na slávnosť bude dnes v Jasenskom kostole o 18:00  

 V piatok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 Od piatku do nedele naši kandidáti na birmovanie idú na Oravu na Duchovnú obnovu, je ona 

súčasťou prípravy na sviatosť birmovania. Sprevádzajme ich počas týchto dní svojimi 
modlitbami aby tento čas prežili čo najlepšie a s Božím požehnaním. 

 Katolícke noviny v čísle 36 vysvetľujú, aké sú právomoci kardinálov a prečo je ich 
najdôležitejšou úlohou voľba pápeža; prinášajú exkluzívnu reportáž zo Svätej zeme, kde 
archeológovia našli 1500 rokov starú mozaiku s nápisom, ktorý odkazuje na sv. Petra; 
predstavujú farnosť Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa v Sabinove. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


