
P R E D A J N Á                                      08.09.2013 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:   Spomienka:   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
SOBOTA:   Sviatok:     Povýšenia Svätého Kríža 
NEDEĽA:   Slávnosť:    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.09.2013 
700 

 

945 

Za † rodinu Kazárovú a Šagátovú  
 

Za farníkov 

Pondelok 09.09.2013 1830 Aid. 

Utorok 10.09.2013 1830 
Poďakovanie za život a milosti pri príležitosti narodenín 
Evy a Adriany 

Streda 11.09.2013 1830 Za † rodičov Jána a Helenu 

Štvrtok 12.09.2013 1830 Za † Ladislava Čižmárika 

Piatok 13.09.2013 1830 Za † Vladimíra 

Sobota 14.09.2013 1730 Sv. omša v kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Kramliští  

Nedeľa 15.09.2013 
700 

 

1100 

Za farníkov 
 

Poďakovanie za uzdravenie Evy a modlitby od farníkov 
 



OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude 

modlitebné stretnutie, a vo štvrtok krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 V sobotu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude 

o 17:30 hod. v Kaplnke na Kramliští. V kostole ráno sv. omša už nebude. 
Prosíme o pripravenie kaplnky na bohoslužbu. 

 V nedeľu 15. septembra celé Slovensko bude prežívať slávnosť patrónky 
Slovenska. Slávnosť sa u nás začne o 10:00 hod. Krížovou cestou. Zhromaždíme 
sa pri kaplnke dole pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte Krížová 
cesta Sedembolestnej. Potom okolo 11:00 hod., sa začne slávnostná sv. omša, 
počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Naším hosťom 
bude páter Miloš Viktorín, karmelitán z Kalvárie v Banskej Bystrici. Po sv. omši 
bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na 
chvíľu sa zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. Pre tých, čo 
nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v farskom kostole o 7:00 hod. 

 Vyzdobovanie kaplnky na Kalvárii bude v sobotu o 10:00 hod. Aby sme to mohli 
urobiť rýchlejšie do pomoci pozývame každý pár rúk. Je prosba, aby do piatku 
večera doniesť na faru: tekvice malé a veľké, kvety, slnečnice, brečtan. Pán Boh 
zaplať za pomoc.  

 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej aj z Jasenia bude dnes popoludní vo 
farskom kostole o 15:30 hod. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na 
Kalvárii. 

 Po stretnutí s farskou ekonomickou radou sme rozhodli o urobení v najbližšom 
čase prístrešku pred kostolom v Predajnej. Dôvodom je záchrana hlavných dverí 
a dlažby pred nepriaznivým počasím. Prístrešok pri kostole v Jasení bude urobený 
pri maľovaní fasády kostola. Farská zbierka na tento cieľ bude na budúci mesiac. 

 Katolícke noviny mapujú, čím prešla Cirkev na Slovensku od poslednej návštevy 
Jána Pavla II. v roku 2003; - prinášajú príhovor Svätého Otca Františka mladým 
Argentínčanom; - odpovedajú na otázku, ako je to u nás s prijímaním Eucharistie 
„na ruku“. 

 Otec biskup Vladimír Filo určil dátum sviatosti birmovania v našej farnosti na 
nedeľu 20. októbra 2013. 

 V stredu 11. septembra po sv. omši bude stretnutie pre miništrantov 
a kandidátov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Vzhľadom na odpust v našej farnosti upratovanie kostola bude v piatok o 16:00 

hod. a postará sa o to 1. ruža pani 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                                           08.09.2013 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:   Spomienka:   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
SOBOTA:   Sviatok:     Povýšenia Svätého Kríža 
NEDEĽA:   Slávnosť:    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

 

ÚMYSLY: 
 

8.9. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela Jozefa Kvačkaja 

11:00 Za  Annu Miklianovú 1. výr. a rodičov 
10.9  Utorok 17:30 Za  Jána Glembu a rodičov  
11.9  Streda 17:30 Aid.  
12.9  Štvrtok 17:30 Za  Jozefa Nutera a zaťov Jozefa a Ľubomíra 
13.9  Piatok 17:30 Za  Máriu a Jozefa Okosyho a syna Jozefa 

 

14.9 
  

Sobota 
17:30 Sv. omša v kaplnke na Kramliští 

Za  Annu Kánovú 1. výr. a manžela Emila 
   

15.9 
 

Nedeľa 
  8:15 Aid. 
11:00 Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii 

 



OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude 

modlitebné stretnutie, vo štvrtok krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 V sobotu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude 

o 17:30 hod. v Kaplnke na Kramliští. V kostole ráno sv. omša už nebude. 
Prosíme o pripravenie kaplnky na bohoslužbu. 

 V nedeľu 15. septembra celé Slovensko bude prežívať slávnosť patrónky 
Slovenska. Slávnosť sa u nás začne o 10:00 hod. Krížovou cestou. Zhromaždíme 
sa pri kaplnke dole pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte Krížová 
cesta Sedembolestnej. Potom okolo 11:00 hod., sa začne slávnostná sv. omša, 
počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Naším hosťom 
bude páter Miloš Viktorín, karmelitán z Kalvárie v Banskej Bystrici. Po sv. omši 
bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na 
chvíľu sa zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. Pre tých, čo 
nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v farskom kostole o 8:15 hod. 

 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej aj z Jasenia bude dnes popoludní vo 
farskom kostole o 15:30 hod. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na 
Kalvárii. 

 Po stretnutí s farskou ekonomickou radou sme rozhodli o urobení v najbližšom 
čase prístrešku pred kostolom v Predajnej. Dôvodom je záchrana hlavných dverí 
a dlažby pred nepriaznivým počasím. Prístrešok pri kostole v Jasení bude urobený 
pri maľovaní fasády kostola. Farská zbierka na tento cieľ bude na budúci mesiac. 

 Katolícke noviny mapujú, čím prešla Cirkev na Slovensku od poslednej návštevy 
Jána Pavla II. v roku 2003; - prinášajú príhovor Svätého Otca Františka mladým 
Argentínčanom; - odpovedajú na otázku, ako je to u nás s prijímaním Eucharistie 
„na ruku“. 

 Otec biskup Vladimír Filo určil dátum sviatosti birmovania v našej farnosti na 
nedeľu 20. októbra 2013. 

 V stredu 11. septembra po sv. omši bude stretnutie pre miništrantov 
a kandidátov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 20,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí v piatok upratali kostol. 
 

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


