
P R E D A J N Á                                      29.09.2019 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
UTOROK Spomienka Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA Spomienka Svätých anjelov strážcov 
PIATOK Spomienka Sv. Františka Assiského 
SOBOTA  Spomienka Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

ÚMYSLY 

Nedeľa 29.9. 945 Za † Emíliu Fekiačovú nedož. 100. rokov, jej rodičov 
a manžela Jána Fekiača 

Streda 2.10. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 4.10. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 5.10. 1030 Za † Vieru Puškovú Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa   6.10. 1000 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Od utorka začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe 

posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Predajnej pôjdem v piatok 4.10. od 10:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 hod. a po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínajú tento mesiac. 
 5.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 10:30 hod. pod Kalváriou a 

následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov z Predajnej 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú reportáž z Tretieho národného pochodu za život, ktorý sa 
konal 22. septembra v Bratislave; rozprávajú sa s 94-ročnou sestrou Janou Máriou Lapšanskou 
z rehole Nepoškvrneného počatia Panny Márie; venujú sa atribútom svätého Michala, ktorými sú 
vojenská výzbroj, pod nohami svätca porazený satan a váhy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 350,- €, z toho v Predajnej 85,- €. Pán Boh zaplať 
za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

 Drahí veriaci, od budúcej nedele začíname v našej farnosti sväté misie. Pripravovali sme sa ne pol 
roka modlitbou za misie pri každej sv. omši. Prídu k nám pátri misionári z rehole Pallotínov. Budú 
u nás celý týždeň od 6.-13. októbra. Čo sú vlastne misie? Mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. 
Je to týždeň duchovných cvičení. V nich si vypočujete viacero kázní a poučení, ako prežiť naplno 
svoj život človeka a kresťana. Ide o týždeň intenzívnejšej modlitby a kontaktu s Bohom. Je to 
milosť, ktorú nám ponúka Boh, aby sme si hlbšie uvedomili zmysel a cieľ nášho života. Všetci 
budeme mať príležitosť stretnúť sa a zmieriť sa s Bohom. Misionári pozývajú deti v pondelok 
a utorok. Bude taktiež stretnutie s mládežou. V programe je aj návšteva chorých. Samozrejmosťou 
je aj misijná sv. spoveď. Pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť na každého z vás a pozvať vás k 
hlbšiemu prežívaniu týchto dní. Buďte účastníkmi týchto aktivít a podrobne sledujte program, ktorý 
bol poslaný do každej domácnosti. Nezabúdajme na obnovu svojej duše, ktorá je chrámom Ducha 
Svätého. Prajem každému, aby otvoril svoje srdce pre Pána, aby sväté misie boli novým podnetom 
pre vzťah s Bohom a blížnymi. 

 

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



J A S E N I E                                           29.09.2019 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
UTOROK Spomienka Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA Spomienka Svätých anjelov strážcov 
PIATOK Spomienka Sv. Františka Assiského 
SOBOTA  Spomienka Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

ÚMYSLY 
 

29.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Oravca s rodinou 
11:00 Za  manželku Melániu 5. výr. 

1.10. Utorok 17:00 Za  Dominika Kochana 
 3.10. Štvrtok 17:00 Za  Martu Bečkovú, manžela, a Emíliu Koscovú 
4.10. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
5.10. Sobota 10:30

16:00 
Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii  
Sobášna sv. omša Mateja a Daniely 

 

6.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
  

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 

4.10. od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude pred sv. omšou. 
 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínajú tento mesiac. 
 5.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme predpoludním o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne 

v kaplnke bude sv. omša. Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole 
už nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú reportáž z Tretieho národného pochodu za život, ktorý sa konal 22. septembra 
v Bratislave; rozprávajú sa s 94-ročnou sestrou Janou Máriou Lapšanskou z rehole Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie; venujú sa atribútom svätého Michala, ktorými sú vojenská výzbroj, pod nohami svätca porazený satan a váhy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 350,- €, z toho v Jasení 265,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Začína sa mesiac október, mesiac svätého ruženca. Z tohto dôvodu členky ružencového bratstva pozývajú všetkých 

veriacich na modlitbu svätého ruženca do nášho kostola na to nasledovne: V dňoch, keď bude svätá omša, ruženec 
sa modlí pol hodinu pred svätou omšou, v utorok sa modlí v rámci večeradla hodinu pred svätou omšou, počas 
misií sa ruženec modlí večer o 21:00 hodine a ostatné dni, sa bude modliť vždy večer o 17:00 hodine. Príďte 
vymodliť svojim rodinám i našej filiálke veľa milostí, ktoré nám Panna Mária môže vyprosiť u svojho syna. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 Drahí veriaci, od budúcej nedele začíname v našej farnosti sväté misie. Pripravovali sme sa ne pol roka modlitbou za 

misie pri každej sv. omši. Prídu k nám pátri misionári z rehole Pallotínov. Budú u nás celý týždeň od 6.-13. októbra. 
Čo sú vlastne misie? Mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to týždeň duchovných cvičení. V nich si 
vypočujete viacero kázní a poučení, ako prežiť naplno svoj život človeka a kresťana. Ide o týždeň intenzívnejšej 
modlitby a kontaktu s Bohom. Je to milosť, ktorú nám ponúka Boh, aby sme si hlbšie uvedomili zmysel a cieľ nášho 
života. Všetci budeme mať príležitosť stretnúť sa a zmieriť sa s Bohom. Misionári pozývajú deti v pondelok 
a utorok. Bude taktiež stretnutie s mládežou. V programe je aj návšteva chorých. Samozrejmosťou je aj misijná sv. 
spoveď. Pri tejto príležitosti sa chcem obrátiť na každého z vás a pozvať vás k hlbšiemu prežívaniu týchto dní. 
Buďte účastníkmi týchto aktivít a podrobne sledujte program, ktorý bol poslaný do každej domácnosti. 
Nezabúdajme na obnovu svojej duše, ktorá je chrámom Ducha Svätého. Prajem každému, aby otvoril svoje srdce 
pre Pána, aby sväté misie boli novým podnetom pre vzťah s Bohom a blížnymi. 

 

Ohlášky 3: Dňa 5. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Matej Demian, ktorý pochádza z farnosti 
Predajná, a Daniela Kňazovická, ktorá pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  
Ohlášky 1: Dňa 19. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Marek Murín, ktorý pochádza z farnosti 
Predajná, a Bianka Kosmelová, ktorá pochádza z farnosti Beňuš.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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


