
P R E D A J N Á                                      18.10.2015 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 18.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 19.10. 1800 Za † Máriu Michalčikovú 30. deň 
    
Streda 21.10. 1800 Za † rodinu Cibuľovú a Rusnákovú 
Štvrtok 22.10. 1800 Za † rodičov Dominika a Annu Demeterových 
Piatok 23.10. 1800 Za † Jaroslava 
Sobota 24.10. 1800 Za † Petra Luptovčiaka 1. výr. 
Nedeľa   25.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 16:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v 
piatok ju vedú deti, vo štvrtok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch 
dospelí. 

 V sobotu 24. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka 
na stretnutie. 

 Farnosť Valaská nás od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra pozýva na ľudové 
„sväté“ misie, ktoré budú viesť misionári sv. Vincenta de Paul – vincentíni. Podrobný 
program misii je na nástenke. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa venujú spiritualite svätej Terézie z Avily; pozývajú na 
slávenie 89. svetového dňa misií, ktoré pripadá na 18. októbra; približujú históriu a 
súčasnosť rehoľného spoločenstva Školských bratov. 

 V noci z 24. na 25. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. posúvame 
hodiny na 2. hod. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 288,- €, z toho v Predajnej 118,- €. Pán 
Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 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                                           18.10.2015 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY: 
 

18.10. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Margitu a Júliusa Laurinc a syna Jozefa 

11:00 Za  Štefana Rybára 
    

20.10. Utorok 17:00 Za  Milana Čiéfa 
21.10. Streda 17:00 Za  manžela Jozefa, deti a zaťov 
 22.10. Štvrtok 17:00 Za Emila Demetera 30. výr. a rodičov Demeterových a Simanových 
23.10. Piatok 17:00 Za  Jána Havrana, jeho rodičov a rodinu Mikloškovú 

    
   

25.10. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Jolanu a Karola Peťku a rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 16:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v 
stredu ju vedú deti, v piatok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 24. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka 
na stretnutie. 

 Farnosť Valaská nás od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra pozýva na ľudové 
„sväté“ misie, ktoré budú viesť misionári sv. Vincenta de Paul – vincentíni. Podrobný 
program misii je na nástenke. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa venujú spiritualite svätej Terézie z Avily; pozývajú na 
slávenie 89. svetového dňa misií, ktoré pripadá na 18. októbra; približujú históriu a 
súčasnosť rehoľného spoločenstva Školských bratov. 

 V noci z 24. na 25. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. posúvame 
hodiny na 2. hod. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 288,- €, z toho v Jasení 170,- €. Pán Boh 
zaplať za všetky Vaše milodary. 

 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. 


