
P R E D A J N Á                                      06.09.2015 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,  
kňazov a mučeníkov  

UTOROK   Sviatok   Narodenie Panny Márie 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 06.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.09. 1800 Za † Rozáliu a Pavla Fedorových 
    
Streda 09.09. 1800 Za † syna a brata Jaroslava 
Štvrtok 10.09. 1800 Za † Mariana Gajdoša nedož. 65. rokov, rodičov a starých rodičov 

Piatok 11.09. 1500 
1800 

Sobášny obrad Lucii Škantarovej a Jána Ostroluckého 
Za † rodičov Annu a Vojtecha Kindernayových a brata Štefana 

Sobota 12.09. 1800 Za † Jozefa Kuracínu a syna Štefana 
Nedeľa 13.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 Od tohto týždňa sv. omše vo farskom kostole budú aj vo štvrtok. 
 Bratia a sestry, blíži sa 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť naša farnosť 

prežívať slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok naším hosťom bude 
generálny riaditeľ radia Lumen vdp. Juraj Spuchľák. Aby sme z našej slávnosti mali 
krásny a príjemný duchovný zážitok, prosíme tento rok farníkov z Predajnej, aby sa 
postarali o čistotu, poriadok a výzdobu na Kalvárií. Veci na výzdobu prosíme, aby ste 
doniesli na faru do nedele 13. septembra. Farníkov z Jasenia prosíme, aby pripravili 
malé pohostenie. Koláče v Jasení prosíme, aby ste nosili ku p. Elenke Kordíkovej. Už 
teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na Kalvárii. 
 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia bude na budúcu nedeľu 13. 

septembra o 15:30 hod. v kostole v Jasení.  
 V sobotu 12. septembra o 16:00 hod. pozývame mládež našej farnosti do klubovne. 

Bude to stretnutie ohľadom pomoci na odpuste. 
 Po sv. omši členky Ružencového bratstva budú oboznámené s hospodárením. 
 Katolícke noviny v čísle 36 pripomínajú si 65 rokov od násilnej Akcie R, ktorá mala 

za cieľ likvidáciu ženských reholí v bývalej ČSSR; približujú dejiny a súčasnosť Rehole 
piaristov; predstavujú slovenský preklad najnovšej encykliky pápeža Františka Laudato 
si´. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 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                                           06.09.2015 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,  
kňazov a mučeníkov  

UTOROK   Sviatok   Narodenie Panny Márie 
ÚMYSLY: 

 
6.9. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Alenku Vaníkovú 

8.9.  Utorok 17:00 Za  Veroniku Sekáčovú nedož. 60. rokov a zaťa Jaroslava 
9.9.  Streda 17:00 Za  Veroniku a Mareka Núterových 

10.9.  Štvrtok 17:00 Za  Milana Šiket 
11.9.  Piatok 17:00 Za  Máriu a Júliu Sekáčových, dcéru Elenu a rodinu Magaňovú 

    
   

 13.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Vladimíra Baďo, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a Františka Medveďa 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 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. 
 Od tohto týždňa sv. omše v kostole v Jasení budú aj v stredu. 
 Bratia a sestry, blíži sa 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť naša farnosť 

prežívať slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok naším hosťom bude generálny 
riaditeľ radia Lumen vdp. Juraj Spuchľák. Aby sme z našej slávnosti mali krásny a príjemný 
duchovný zážitok, prosíme tento rok farníkov z Predajnej, aby sa postarali 
o čistotu, poriadok a výzdobu na Kalvárií. Veci na výzdobu prosíme, aby ste doniesli na 
faru do nedele 13. septembra. Farníkov z Jasenia prosíme, aby pripravili malé pohostenie. 
Koláče v Jasení prosíme aby ste nosili ku p. Elenke Kordíkovej. Už teraz na túto slávnosť 
všetkých srdečne pozývame. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na Kalvárii. 
 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia bude na budúcu nedeľu 13. septembra 

o 15:30 hod. v kostole v Jasení.  
 V sobotu 12. septembra o 16:00 hod. pozývame mládež našej farnosti do klubovne. Bude 

to stretnutie ohľadom pomoci na odpuste. 
 Vedenie Charity v Jasení vyzýva občanov, hlavne z radov starších, chorých, matky s deťmi, 

ktorý potrebujú akúkoľvek formu pomoci, aby dali o sebe vedieť a prihlásili sa buď priamo 
v Charite v ktorýkoľvek štvrtok v čase od 10.00 – 11.00 hod. alebo u pani Gotthardovej. 

 Katolícke noviny v čísle 36 pripomínajú si 65 rokov od násilnej Akcie R, ktorá mala za cieľ 
likvidáciu ženských reholí v bývalej ČSSR; približujú dejiny a súčasnosť Rehole piaristov; 
predstavujú slovenský preklad najnovšej encykliky pápeža Františka Laudato si´. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


