
P R E D A J N Á                                      06.10.2013 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Ružencovej Panny Márie 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 06.10.2013 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 07.10.2013 1730 
Za † Máriu Gajdošovú , manžela, syna, starých rodičov 
a rehoľnú sestru Veroniku Gajdošovú 

Utorok 08.10.2013 1730 Aid.  
Streda 09.10.2013 1730 Za † manžela Štefana Michalčíka 
Štvrtok 10.10.2013 1730 Za † Jozefa Srňaka 1. výr. 
Piatok 11.10.2013 1730 Za † Vladimíra 
Sobota 12.10.2013 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 13.10.2013 
700 

 

945 

Za † syna Júliusa, Emila a rodičov  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej. 

 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V pondelok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti, vo štvrtok - mládež a v iných 
dňoch dospelí. 

 Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú hodinu skôr, čiže o 17:30 hod. 
 Ako sme Vám oznamovali, sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 20. októbra 

o 10:30 hod. Aby sa naša farnosť a najmä kandidáti do birmovania pripravili na túto slávnosť, 
od piatka 11. októbra začneme novénu k Duchu Svätému, ktorá bude po sv. omši. 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v stredu 9. októbra v Predajnej po omši, čiže 

okolo 18:00 hod. Prosím všetkých miništrantov o účasť na stretnutí. 
 V najbližšiu sobotu 12. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii októbrovú Fatimskú 

pobožnosť, poslednú v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hod. Spolu so 
sochou Panny Márie pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša 
nebude. 

 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad druhým príchodom Ježiša Krista na zem; - na záver cyklu o 
diecézach Slovenska predstavujú Trnavskú arcidiecézu; - prinášajú fotoreportáž zo zábavno-
súťažného dňa a z návštevy jaskyne Domica, ktorou vyvrcholila prázdninová súťaž pre deti 
Cesta do hlbín. 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje v sobotu 19. októbra farskú púť do Mariánskej 
svätyne v Rajeckej Lesnej. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii najneskôr do budúcej 
nedele. Program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, ktorá bude určená na prístrešok pred kostolom 
v Predajnej. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 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                                           06.10.2013 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Ružencovej Panny Márie 
ÚMYSLY: 

 

6.10 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a Františka Medveďa 
7.10 Pondelok 15:00 Pohrebná sv. omša za  Štefana Rybára 
8.10  Utorok 16:30 Aid. 
9.10  Streda 16:30 Aid. 

10.10  Štvrtok 16:30 Aid. 
11.10  Piatok 16:30 Aid. 
12.10  Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
   

13.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Martu Bečkovú 4. výr. a manžela Ľudovíta 
11:00 Za  Emila Demetera, rodičov a sestru Annu 

OZNAMY: 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 

stretnutie a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V utorok je modlitba 

ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti, vo štvrtok - mládež a v iných 
dňoch dospelí.  

 Od utorka sv. omše v Jasení v týždni budú hodinu skôr, čiže o 16:30 hod. 
 Ako sme Vám oznamovali, sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 20. októbra 

o 10:30 hod. vo farskom kostole v Predajnej. Aby sa naša farnosť a najmä kandidáti do 
birmovania pripravili na túto slávnosť, od piatka 11. októbra začneme novénu k Duchu 
Svätému, ktorá bude po sv. omši. 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov birmovancov. 
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v stredu 9. októbra v Predajnej po omši, čiže 

okolo 18:00 hod. Prosím všetkých miništrantov o účasť na stretnutí. 
 V najbližšiu sobotu 12. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii októbrovú Fatimskú 

pobožnosť, poslednú v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu 
so sochou Panny Márie pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. 
omša nebude. 

 Katolícke noviny sa zamýšľajú nad druhým príchodom Ježiša Krista na zem; - na záver cyklu o 
diecézach Slovenska predstavujú Trnavskú arcidiecézu; - prinášajú fotoreportáž zo zábavno-
súťažného dňa a z návštevy jaskyne Domica, ktorou vyvrcholila prázdninová súťaž pre deti 
Cesta do hlbín. 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje v sobotu 19. októbra farskú púť do Mariánskej 
svätyne v Rajeckej Lesnej. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii najneskôr do budúcej 
nedele. Program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, ktorá bude určená na prístrešok pred kostolom 
v Jasení. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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


