
P R E D A J N Á                                                    4.9.2022 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
STREDA   Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
ŠTVRTOK   Sviatok   Narodenie Panny Márie 
PIATOK    Spomienka  Sv. Petra Clavera, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 4.9. 930 Za Ružencové bratstvo 
Streda 7.9. 1800 Za † Rozáliu a Pavla Fedor a Annu a Ladislava Peniak 
Piatok 9.9. 1800 Za † Máriu Bullovú a manžela 
Sobota 10.9. 1800 Za † Margitu a Jána Maka 
Nedeľa 11.9. 930 Za † sestru Margarétu a brata Gregora 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 10. septembra vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na 

birmovanie: 1. skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých 
je povinná! 

 15.9. máme v našej farnosti 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 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Pre tých, 
čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole 
ráno o 7:30 hod. Prosíme aby tento rok farníci z  Predajnej pripravili malé 
pohostenie a farníci z  Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. Upratanie Kalvárie 
bude v pondelok 12.9. o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 35 sa zameriavajú na to, ako sa dobre pripraviť na nový 
školský rok; približujú, akým spôsobom nás môžu duchovné podnety z leta 
sprevádzať aj po prázdninách; pri príležitosti blížiacej sa beatifikácie približujú 
osobnosť pápeža Jána Pavla I. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. 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                                                        4.9.2022 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
ŠTVRTOK   Sviatok   Narodenie Panny Márie 
PIATOK    Spomienka  Sv. Petra Clavera, kňaza 

ÚMYSLY 
 

4.9. 
 

Nedeľa 8:00 Za Ružencové bratstvo 
11:00 Za  Máriu nedož. 90. rokov a Jozefa Bartoša 

6.9. Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Dáriu Ondrejkovičovú  
Úmysel Za  Jána a Vierku, a ich rodičov - na 2.10. ned. 11.00 

8.9. Štvrtok 18:00 Poďakovanie za doterajší život a o Božiu pomoc do ďalších rokov 
pre Martina 

 

11.9. 
 

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

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 10. septembra vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na 

birmovanie: 1. skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých 
je povinná! 

 15.9. máme v našej farnosti 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 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Pre tých, 
čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole 
ráno o 7:30 hod. Prosíme aby tento rok farníci z  Predajnej pripravili malé 
pohostenie a farníci z  Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. Upratanie Kalvárie 
bude v pondelok 12.9. o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Duchovnou prípravou na náš odpust bude Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii, 
ktorý sa začneme modliť od utorka 6.9. pred sv. omšou a v dní kedy nie je sv. omša 
o 18.00 hod.  

 Katolícke noviny v čísle 35 sa zameriavajú na to, ako sa dobre pripraviť na nový 
školský rok; približujú, akým spôsobom nás môžu duchovné podnety z leta 
sprevádzať aj po prázdninách; pri príležitosti blížiacej sa beatifikácie približujú 
osobnosť pápeža Jána Pavla I. 

 Na kostol bohuznáme rodiny obetovali: 50,- a 200,-€. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


