
P R E D A J N Á                                      25.08.2013 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Spomienka:   Sv. Moniky 
STREDA:   Spomienka:   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 25.08.2013 945 Za farníkov 

Pondelok 26.08.2013 1830 Za zdravie o Božiu pomoc  
    
Streda 28.08.2013 1830 Aid. 
Štvrtok 29.08.2013 1830 Za † Štefániu 
Piatok 30.08.2013 1830 Poďakovanie za dožitých 80. rokov Darinky Demeterovej 
Sobota 31.08.2013 800 Za † Emíliu Mutišovú 1. výr., manžela  a syna 

Nedeľa 01.09.2013 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona 

k sviatosti Oltárnej.  
 Od budúcej nedele 1. septembra vo farskom kostole už bude sv. omša o 7:00 hod. 
 V pondelok 2. septembra máme začiatok školského roku, preto na budúcu nedeľu 1. 

septembra pozývame učiteľov a žiakov našej školy na sv. omšu o 9:45 hod. Začnime 
tento rok aj s Pánom Bohom, prosme ho o potrebné milosti tak pre žiakov, ako aj pre 
učiteľov. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok. 

 Taktiež na budúcu nedeľu 1. septembra, pozývame deti na faru. Urobíme si opekačku. 
Stretneme sa o 16.30 hod. 

 Pripomíname, že pri príležitosti 50-teho výročia svätorečenia sv. Vincenta Pallottiho vás 
pozývame na púť do Ríma v termíne od 30. septembra do 5. októbra 2013. Bližšie 
informácie nájdete na nástenke. Prihlásiť sa na púť „Po stopách Vincenta Pallottiho“ sa 
môžete v sakristii alebo na farskom úrade do konca tohto týždňa. 

 Katolícke noviny 
- zameriavajú sa na účinkovanie a tragickú smrť svätého Jána Krstiteľa; - pozývajú na 
Národný pochod za život 22. septembra v Košiciach; - prinášajú rozhovor s víťazom 
Stanleyho pohára hokejistom Michalom Handzušom, ktorý tvrdí, že chce pomáhať tým, 
ktorý nemali v živote toľko šťastia, ako on; - ponúkajú reportáž z Portugalska. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 365,-€, 88 centov. Z toho v Predajnej: 

149,-€, 32 centov.  
 Na kostol obetovali z pohrebu Jána Rečla 50,-€. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 

milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. 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                                           25.08.2013 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Spomienka:   Sv. Moniky 
STREDA:    Spomienka:   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
 

25.8 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Sekáčovú 10. výr., Júliusa 20. výr., dcéru Elenu 

a rodinu Magáňovú 
11:00 Za  Petra Turňu 1. výr 

27.8  Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Ruženu Medveďovú 
28.8  Streda 17:30 Za  rodičov Silvestra a Elenu Kvačkajových, bratov Františka 

a Silvestra; rodičov Eduarda a Máriu Majerových 
29.8  Štvrtok 17:30 Za  Alenku Vaníkovú 
30.8  Piatok 17:30 Za  Valéra Štrbu a rodičov 
31.8  Sobota 7:00 Aid. 

 

1.9. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Veroniku Sekáčovú 2.výr. a nedožitých 58 rokov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka 

poklona k sviatosti Oltárnej.  
 Od budúcej nedele vo farskom kostole už bude sv. omša o 7:00 hod. 
 V pondelok 2. septembra máme začiatok školského roku, preto na budúcu nedeľu 1. 

septembra pozývame učiteľov a žiakov našej školy na sv. omšu o 11:00 hod. Začnime 
tento rok aj s Pánom Bohom, prosme ho o potrebné milosti tak pre žiakov, ako aj pre 
učiteľov. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok. 

 Taktiež na budúcu nedeľu 1. septembra, pozývame deti na faru. Urobíme si opekačku. 
Stretneme sa o 16.30 hod. 

 Pripomíname, že pri príležitosti 50-teho výročia svätorečenia sv. Vincenta Pallottiho vás 
pozývame na púť do Ríma v termíne od 30. septembra do 5. októbra 2013. Bližšie 
informácie nájdete na nástenke. Prihlásiť sa na púť „Po stopách Vincenta Pallottiho“ sa 
môžete v sakristii alebo na farskom úrade do konca tohto týždňa. 

 Katolícke noviny 
- zameriavajú sa na účinkovanie a tragickú smrť svätého Jána Krstiteľa; - pozývajú na 
Národný pochod za život 22. septembra v Košiciach; - prinášajú rozhovor s víťazom 
Stanleyho pohára hokejistom Michalom Handzušom, ktorý tvrdí, že chce pomáhať tým, 
ktorý nemali v živote toľko šťastia, ako on; - ponúkajú reportáž z Portugalska. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 365,- €, 88 centov. Z toho v Jasení: 

216,- €, 56 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 
 

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


