
Farské oznamy 
23. nedeľa cez rok 

(04.09.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  STREDA : Spomienka: Sv. Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana   
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

ŠTVRTOK:    Sviatok:       Narodene Panny Márie 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 04.09.2011 

700 
 

945 

 Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 05.09.2011 1830 za žiakov a učiteľov z Predajnej a Jasinia 
Utorok 06.09.2011 1830 aid 
Streda 07.09.2011 1830 † Alžbetu Burdovú (8. výr) 
Štvrtok 08.09.2011 1830 † Tomáša Bučku a jeho rodičov 
Piatok 09.09.2011 1830 † Máriu Krištekovú s manželom 
Sobota 10.09.2011 800 † Vojtecha, Jána a Annu Beraxových 

Nedeľa 11.09.2011 
700 

 

945 

† rodinu Rubáčovu 
 

Za farníkov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. pri jaskynke pod Kalváriou.  
V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať: o známom súčasnom televíznom hercovi 
a jeho postoji k viere .. 
 Blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj naša farnosť prežívať 
slávnosť patrónky Slovenska. Našim hosťom bude vsdp. Jozef Fričovský – 
brezňanský dekan a v poludní o 16 hod. budeme hostiť v našom chráme hudobno- 
modlitebnú skupinu z Poltára. Podrobnosti sú na vonkajšej nástenke. Už teraz na túto 
slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sa táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili 
v krásnom a čistom prostredí,  na budúci v pondelok (12. 9.) od 900 hod. bude upratovanie 
Kalvárie. Pozývame všetkých, mladých aj starších. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.   
 O upratovanie kostola sa postará prvá časť ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  Drahí členovia všetkých ruží, máme k Vám jednu veľkú prosbu. Už 
dlhšie badáme, že pri upratovaní nášho chrámu je v niektorých ružiach malé zastúpenie.. 
Prosíme Vás, ak nemôžte sami prísť priložiť ruku k dielu, alebo sa vám nepodarilo nájsť za 
seba náhradu, prosíme oznámte to včas svojej matke ruže.  

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



Farské oznamy 
23. nedeľa cez rok 

 (04.09.2011) 
J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  STREDA : Spomienka: Sv. Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana   
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

ŠTVRTOK:    Sviatok:       Narodene Panny Márie 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.09.2011 
830 

 
1100 

 Za Ružencové Bratstvo  
 
† Jozefa Nútera (5 výr.) 

Pondelo
k 05.09.2011 1700 † Tatianu Bérešovú a rodinu Jolany 

Bérešovej 
Utorok 06.09.2011 1700 † Jarmilu a Margitu 
Streda 07.09.2011 1700 † Juditu a Emila Daučíkových a rodičov 
Štvrtok 08.09.2011 1700 † Máriu Slabejovú (30 deň) 
Piatok 09.09.2011 1700 † z rodiny Jána Riesa 
Sobota 10.09.2011 900 † Jána Marčoka a rodičov 

Nedeľa 11.09.2011 
830 

 
1100 

† Antóniu a Pavla Sojkových, Melániu 
a Jozefa Náterových 
 
† Jozefa Kvačkaja (15 výr.) 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. pri jaskynke pod Kalváriou.  
V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať: o známom súčasnom televíznom hercovi 
a jeho postoji k viere .. 
 Blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj naša farnosť prežívať 
slávnosť patrónky Slovenska. Našim hosťom bude vsdp. Jozef Fričovský – 
brezňanský dekan a v poludní o 16 hod. budeme hostiť vo farskom kostole 
v Predajnej hudobno- modlitebnú skupinu z Poltára. Podrobnosti sú na vonkajšej 
nástenke. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sa táto naša slávnosť 
podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom prostredí,  na budúci v pondelok (12. 9.) od 
900 hod. bude upratovanie Kalvárie. Pozývame všetkých, mladých aj starších. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.   
 O upratovanie kostola sa postará ruža č: 3., pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  

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


