
P R E D A J N Á                                      13.09.2015 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
UTOROK     Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
STREDA     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 13.09. 945 Za farníkov 

Pondelok 14.09. 

1400 
 
1800

 

 
 

Pohrebná sv. omša za † Jozefa Kuracinu 
 
Sv. omša v kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Kramliští   
Za † Jozefa Kvačkaja 
Za † Annu Kánovú 3. výr., manžela Emila a rodičov 

Utorok 15.09. 700 
1100 

Aid. 
Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii 

Streda 16.09. 1800 Na úmysel 
Štvrtok 17.09. 1800 Za † rehoľnú sestru Oktáviu 2. výr. 
Piatok 18.09. 1800 Za farníkov 
Sobota 19.09. 1800 Za † Annu Sediakovú 1. výr. 
Nedeľa 20.09. 945 Poďakovanie za 40. rokov manželstva, s prosbou o ďalšie milosti 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnes popoludní o 15:30 hod. v kostole v Jasení bude spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia. 
 Zajtra 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 18:00 hod. pri kaplnke na 

Kramliští. 
 V utorok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie. Tento rok naším hosťom bude generálny riaditeľ rádia Lumen vdp. Juraj Spuchľák. Slávnosť sa 
začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša počas ktorej budeme ďakovať Pánu 
Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po 
požehnaní ale sa ešte na chvíľu zastavme a ponúknime sa tým čo bude prichystané. Spovedanie bude pred 
aj počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň vo farskom 
kostole o 7:00 hod. Pripomíname a prosíme aby farníci z Predajnej sa postarali výzdobu na Kalvárií. Veci 
na výzdobu prosíme, aby ste doniesli dnes na farský úrad. Farníkov z Jasenia prosíme, aby pripravili malé 
pohostenie. Koláče v Jasení prosíme, aby ste nosili ku p. Elenke Kordíkovej. Všetkých na túto slávnosť 
srdečne pozývame. 

 Na budúcu nedeľu 20. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného 
pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po 
spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci žiadajú spoločnosť 
a najmä zodpovedných verejných činiteľov o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú 
smrť. Program pochodu je na nástenke. 

 Večeradlo z Pannou Máriou v tomto týždni bude v stredu hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný 
ruženec. 

 Katolícke noviny v čísle 37 sa zameriavajú na bolestnejšiu tvár materstva Panny Márie; približujú históriu 
a súčasnosť Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa; prinášajú rozhovor s Jánom Draveckým o aktuálnych 
otázkach v školstve; uverejňujú mená 50 výhercov detskej prázdninovej súťaže Letná duchovná olympiáda. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v paitok upratali kostol 
 

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



 

J A S E N I E                                           13.09.2015 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
UTOROK     Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
STREDA     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 

ÚMYSLY: 
 

13.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Vladimíra Baďo, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a Františka Medveďa 

14.9. Pondelok 18:00 Sv. omša v kaplnke na Kramliští 
Za  Jozefa Kvačkaja 
Za  Annu Kánovú 3. výr., manžela Emila a rodičov 

15.9.  Utorok 8:15 
11:00 

Aid. 
Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii 

16.9.  Streda 17:00 Za  Ignáca a Katarínu Bučkových, syna Jozefa a nevestu Katku 
17.9.  Štvrtok 17:00 Za  rodinu Oravcovú a Gibalovú 
18.9.  Piatok 17:00 Za  Antona a Máriu Sanitrových a dcéru Máriu 

    
   

20.9. 
 
Nedeľa 

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

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnes popoludní o 15:30 hod. v kostole v Jasení bude spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia. 
 Zajtra 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 18:00 hod. pri kaplnke na 

Kramliští. 
 V utorok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie. Tento rok naším hosťom bude generálny riaditeľ rádia Lumen vdp. Juraj Spuchľák. Slávnosť sa 
začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša počas ktorej budeme ďakovať Pánu 
Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po 
požehnaní ale sa ešte na chvíľu zastavme a ponúknime sa tým čo bude prichystané. Spovedanie bude pred 
aj počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň v kostole v 
Jasení o 8:15 hod. Pripomíname a prosíme aby farníci z Predajnej sa postarali výzdobu na Kalvárií. Veci 
na výzdobu prosíme, aby ste doniesli dnes na farský úrad. Farníkov z Jasenia prosíme, aby pripravili malé 
pohostenie. Koláče v Jasení prosíme, aby ste nosili ku p. Elenke Kordíkovej. Všetkých na túto slávnosť 
srdečne pozývame. 

 Na budúcu nedeľu 20. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného 
pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po 
spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci žiadajú spoločnosť 
a najmä zodpovedných verejných činiteľov o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú 
smrť. Program pochodu je na nástenke. 

 Večeradlo z Pannou Máriou v tomto týždni bude v stredu hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok sa pol 
hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.. 

 Katolícke noviny v čísle 37 sa zameriavajú na bolestnejšiu tvár materstva Panny Márie; približujú históriu 
a súčasnosť Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa; prinášajú rozhovor s Jánom Draveckým o aktuálnych 
otázkach v školstve; uverejňujú mená 50 výhercov detskej prázdninovej súťaže Letná duchovná olympiáda. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Ďakujeme mužom, ktorý v piatok pílili drevo na fare. Pán Boh Vám zaplať za čas a námahu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

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


