
P R E D A J N Á                                      20.09.2015 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK   Sviatok     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
STREDA    Spomienka    Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 20.09. 945 Poďakovanie za 40. rokov manželstva, s prosbou o ďalšie milosti 
Pondelok 21.09. 1500 Pohrebná sv. omša za † Máriu Michalčíkovú 
    
Streda 23.09. 1800 Za † Juraja a rodičov 
Štvrtok 24.09. 1800 Za † rodičov Jána a Margitu 
Piatok 25.09. 1800 Za † rodičov Jozefa a Annu Dunajských, ich rodičov a dcéru Margitku 
Sobota 26.09. 1800 Za † z rodiny Rótterovej 
Nedeľa 27.09. 945 Za farníkov 
 Dnes počas popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. sa budeme modliť ruženec za zos. Máriu 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa modlime Sedembolestný ruženec, Večeradlo bude vo 

štvrtok hodinu pred sv. omšou a po omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Po stretnutí s biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom oznamujeme, že na Prvé sväté prijímanie 

sa budú pripravovať deti z tretieho ročníka. Tým pádom, keďže terajší tretiaci už boli na Svätom 
prijímaní, v tomto školskom roku príprava na Prvé sväté prijímanie nebude, okrem tých, ktorí 
z vedomých príčin v máji neboli. 

 V našej farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásenie sa 
na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. Je to totiž 
sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko 
veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši. Ozajstných záujemcov o túto 
sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom úrade do konca septembra. Vek prípravy na 
birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte 
nemajú. Príprava bude rozdelená na skupiny, v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí. 

 Od utorka 15. septembra sme začali 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá bude 
trvať do 24. októbra. Kto sa zapojí, môže si vybrať ľubovoľný deň, prípadne aj viac a obetovať 
ho za duchovných otcov. Viac podrobnosti nájdete na nástenke. 

 4. októbra organizujeme pútnicky zájazd na slávnosť konsekrácie kostola Panny Márie Matky 
Cirkvi do Turzovky. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. Zdenky Peťkovej. Program je na 
nástenke. 

 V sobotu 26. septembra pozývame deti a mládež na 4. hodinovú túru Predsucha – Panské sedlo – 
Ráztoka – Predajná. Zraz pre deti z Jasenia pri kostole o 9:00 hod. a pre deti z Predajnej na fare 
o 8:50 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 38 sa zameriavajú na Národný pochod za život v Bratislave; prinášajú 
rozhovor s bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským; predstavujú Rád 
bratov nemeckého domu Panny Márie v Jeruzaleme. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 385,- €, z toho v Predajnej 142 €, 16 centov. Pán 
Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Bratia a sestry, chceme sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Za upratanie, výzdobu, 
prichystané občerstvenie, za každú pomocnú ruky a venovaný čas. Pán Boh Vám zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           20.09.2015 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok      Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
STREDA     Spomienka    Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza 

ÚMYSLY: 
 

20.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  starých rodičov, ich detí a vnukov 
11:00 Za  Slava Búčku nedož. 70. rokov a rodičov 

22.9.  Utorok 17:00 Za  Jozefa Mravika a manželku Gizelu 
23.9.  Streda 15:00 Pohrebná sv. omša za  Katarínu Magaňovú  
24.9.  Štvrtok 17:00 Za  Matúša Hatalu 

Za  Emíliu Strečkovú 15. výr. 
25.9.  Piatok 17:00 Za  rodičov Margitu a Jána Halajových, Annu a Ondreja Núterových 

    
   

27.9. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Boženu a Annu 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Po stretnutí s biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom oznamujeme, že na Prvé sväté prijímanie sa 

budú pripravovať deti z tretieho ročníka. Tým pádom, keďže terajší tretiaci už boli na Svätom 
prijímaní, v tomto školskom roku príprava na Prvé sväté prijímanie nebude, okrem tých, ktorí 
z vedomých príčin v máji neboli. 

 V našej farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásenie sa na 
birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. Je to totiž sviatosť 
kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým 
netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby 
sa prihlásili na farskom úrade do konca septembra. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy 
nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na 
skupiny, v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí. 

 Od utorka 15. septembra sme začali 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, ktorá bude trvať 
do 24. októbra. Kto sa zapojí, môže si vybrať ľubovoľný deň, prípadne aj viac a obetovať ho za 
duchovných otcov. Viac podrobnosti nájdete na nástenke. 

 4. októbra organizujeme pútnicky zájazd na slávnosť konsekrácie kostola Panny Márie Matky Cirkvi 
do Turzovky. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. Zdenky Peťkovej. Program je na nástenke. 

 V sobotu 26. septembra pozývame deti a mládež na 4. hodinovú túru Predsucha – Panské sedlo – 
Ráztoka – Predajná. Zraz pre deti z Jasenia pri kostole o 9:00 hod. a pre deti z Predajnej na fare. 
o 8:50 hod. 

 Vyskytol sa malý problém, kto ma pri pohrebe z domu smútku zobrať kvety na cintorín. Farská 
ekonomická rada rozhodla, že kvety pri pohrebe zabezpečuje rodina zosnulej osoby. 

 Katolícke noviny v čísle 38 sa zameriavajú na Národný pochod za život v Bratislave; prinášajú 
rozhovor s bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským; predstavujú Rád 
bratov nemeckého domu Panny Márie v Jeruzaleme. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 385,- €, z toho v Jasení 242 €, 84 centov. Pán Boh 
zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Bratia a sestry, chceme sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Za upratanie, výzdobu, 
prichystané občerstvenie, za každú pomocnú ruky a venovaný čas. Pán Boh Vám zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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


