
P R E D A J N Á                                      13.08.2017 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
UTOROK     Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.08. 1030 Za farníkov 
Pondelok 14.08. 1800 Aid. 
Utorok 15.08. 1800 Za farníkov 
Streda 16.08. 1800 Za † Máriu, Antona, syna Ľubomíra a ich rodičov 
Štvrtok 17.08. 1800 Za † Jána 4. výr. a rodičov 
Piatok 18.08. 1800 Za Božiu pomoc synovi 
Sobota 19.08. 1800 Za † starých rodičov Antoniu a Jána Mistrikových 
Nedeľa 20.08. 1030 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po 

sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V utorok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok, 

máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude požehnanie bylín a kvetov, 
ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za 
pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 18:00 hod. 

 V stredu 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel na 
tento mesiac je: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného 
života. 

 V piatok 18. augusta uplynú 2 roky od úmrtia Mons. Vladimíra Fila, bývalého 
rožňavského biskupa. Pamätajme o modlitbe za spásu jeho nesmrteľnej duše. V našej 
farnosti sv. omša za zos. biskupa Vladimíra bude v sobotu v Jasení o 7:30 hod. 

 Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej 
Lesnej. Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem 
známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS 
TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry 
Ondrušovej, chýbať nebude aj program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, 
vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom. Viac informácii 
o Púti nájdete na web stránke púte put.tvlux.sk, kde je možné sa aj zaregistrovať a to 
najneskôr do 15.augusta 2017.  

 Katolícke noviny v čísle 32 sa zameriavajú na čoskoro blahoslaveného dona Titusa 
Zemana ako na mučeníka; prinášajú rozhovor so sprievodcom pútnikov vo Svätej zemi, 
kňazom Jánom Majerníkom o napätej situácii v Jeruzaleme; spomínajú na život svätej 
Terézie Benedikty z Kríža. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
 

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

http://put.tvlux.sk/


 
 

J A S E N I E                                           13.08.2017 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
UTOROK     Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
13.8. Nedeľa 9:00 Za  Máriu a Michala Kordikových a syna Emila 

  
15.8. Utorok 17:00 Za  Máriu a Jozefa Okoszi 
16.8. Streda 17:00 Za  Mariana 
17.8. Štvrtok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
18.8. Piatok 17:00 Za  Helenu a Silvestra Kvačkajových, Františka a Silvestra 
19.8. Sobota 7:30 Za  biskupa Vladimíra Fila 2. výr. 
20.8. Nedeľa   9:00 Za Božiu pomoc pre 60. ročného jubilanta 

  
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok, máme 

teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si 
donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám 
dáva. 

 V stredu 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel na tento 
mesiac je: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, ale aj svojho duchovného života. 

 V piatok 18. augusta uplynú 2 roky od úmrtia Mons. Vladimíra Fila, bývalého rožňavského 
biskupa. Pamätajme o modlitbe za spásu jeho nesmrteľnej duše. V našej farnosti sv. omša za 
zos. biskupa Vladimíra bude v sobotu v Jasení o 7:30 hod. 

 Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej. Púť 
sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie 
tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, 
spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude aj program 
pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. 
Václavom Hypiusom. Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte put.tvlux.sk, kde je 
možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15.augusta 2017.  

 Katolícke noviny v čísle 32 sa zameriavajú na čoskoro blahoslaveného dona Titusa Zemana ako 
na mučeníka; prinášajú rozhovor so sprievodcom pútnikov vo Svätej zemi, kňazom Jánom 
Majerníkom o napätej situácii v Jeruzaleme; spomínajú na život svätej Terézie Benedikty z Kríža. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na opravu fasády kostola. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 26. augusta sviatosť manželstva chcú uzavrieť: 
Ondrej Potkány syn Ivana a Anny r. Kohútová, bytom Brezno, a Estera Žilková dcéra Pavla a Oľgy r. Gurníková 
bytom Jasenie.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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

http://put.tvlux.sk/

