
Farské oznamy 
22. nedeľa cez rok 

(29.08.2010) 
P R E D A J N Á 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK: Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 29.08.2010 

700 
 

945 

† rodiny Ligasovej a Foltániovej 
 

Za farníkov 
Pondelok 30.08.2010 1830 Aid 
Utorok 31.09.2010 1830 na umysel 
Streda 01.09.2010 1830 † Mariána Gajdoša (v ned. 60 rokov) a jeho rodičov 
Štvrtok 02.09.2010 1830 † otca Antona v nedožitých. 90 rokov 
Piatok 03.09.2010 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 04.09.2010 800 na umysel 

Nedeľa 05.09.2010 
700 

 

945 

Za farníkov   
 

Za Ružencové Bratstvo 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 321 €, 73 centov, pričom v Predajnej: 
162 €, 89 centov a v Jasení: 158 €, 84 centov; Pán Boh zaplať za všetky Vaše 
milodary. 
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať o svätom Pápežovi Piovi desiatom, ktorý 
zaviedol prvé sv. Prijímanie pre sedemročné deti alebo o slobodných medzi nami, ktorí si 
zaslúžia viac pozornosti. Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.    
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.  
 Vo štvrtok máme začiatok školského roku, preto bude v našom kostole dodatočná sv. 
Omša za učiteľov a žiakov našej školy o hodine 7:15. Všetkých a zvlášť učiteľov 
a žiakov na túto sv. Omšu pozývame.  
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou.. 
Určite ste si už všimli, že ťažko to stíhame. Na spoveď pozývam najmä žiakov. Začnime 
tento školský rok s Pánom Bohom, v posväcujúcej milosti. 
 V dňoch 9.- 11. septembra sa bude v Dobroči – Čierny Balog konať prvý kongres: 
„Apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku“. Podrobné informácie sú na plagáte 
a letákoch umiestnených pod chórusom. Na úvodnú sv. Omšou s krakovským kardinálom 
Macharskim však chceme zorganizovať transport. Kto by mal záujem o odvoz na túto sv. 
Omšu vo štvrtok 9. septembra na 15 hodinu, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá časť ruže p. Margity Petríkovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

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



 

Farské oznamy 
22. nedeľa cez rok 

 (29.08.2010) 
 

J A S E N I E 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK: Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 321 €, 73 centov, pričom              
 v Jasení: 158 €, 84 centov a v Predajnej: 162 €, 89 centov ; Pán Boh zaplať za 
všetky Vaše milodary. 
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať o svätom Pápežovi Piovi desiatom, ktorý 
zaviedol prvé sv. Prijímanie pre sedemročné deti alebo o slobodných medzi nami, ktorí si 
zaslúžia viac pozornosti.    
 Vo štvrtok máme začiatok školského roku, preto bude v našom kostole dodatočná sv. 
Omša za učiteľov a žiakov našej školy o hodine 9:00. Všetkých a zvlášť učiteľov 
a žiakov na túto sv. Omšu pozývame. Po sv. Omši bude ešte v kostole pre deti premietnutý 
krátky biblický film. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou.. 
Určite ste si už všimli, že ťažko to stíhame. Na spoveď pozývam najmä žiakov. Začnime 
tento školský rok s Pánom Bohom, v posväcujúcej milosti. 
 V dňoch 9.- 11. septembra sa bude v Dobroči – Čierny Balog konať prvý kongres: 
„Apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku“. Podrobné informácie sú na plagáte 
a letákoch umiestnených pod chórusom. Na úvodnú sv. Omšou s krakovským kardinálom 
Macharskim však chceme zorganizovať transport. Kto by mal záujem o odvoz na túto sv. 
Omšu vo štvrtok 9. septembra na 15 hodinu, nech sa prihlási v sakristii do budúcej nedele. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


