
P R E D A J N Á                                      28.08.2016 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa  
SOBOTA    Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.08. 945 Za farníkov 
Pondelok 29.08. 1800 Za † rodičov, manžela Tibora a syna Dušana 
Streda 31.08. 1800 Za † rodičov Juraja a Anežku 
Štvrtok 01.09. 1800 Za † rodičov a brata Kazimíra 
Piatok 02.09. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 03.09. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 04.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. 
omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred 
svätými omšami. V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
Ku chorým v Predajnej pán farár pôjde v sobotu 3. septembra od 8:30 
hod. Prosím, dajte vedieť našim chorým.  

 Na budúcu nedeľu 4. septembra pozývame deti na farský dvor. Pred 
začiatkom roka si urobíme opekačku. Stretneme sa o 16.00 hod. 

 V pondelok 5. septembra máme začiatok nového školského roku, preto 
na budúcu nedeľu 4. septembra pozývame na sv. omšu o 9:45 hod. 
učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento rok aj s Pánom Bohom. Po 
sv. omši bude požehnanie školských pomôcok. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na spiritualitu svätého Augustína a na 
srdce, ktoré hľadá pokoj, vysvetľujú, čo robiť, keď sa Boží dom stane 
terčom útokov a je znesvätený. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 390,29 €, z toho 
v Predajnej 139,26 €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. 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                                           28.08.2016 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa  
SOBOTA    Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

28.8. 
 
Nedeľa 

8:30 Poďakovanie za dožitých 91. rokov, a prosba o Božie milosti 
do ďalších rokov 

11:00 Za  Amáliu Mamojkovú nedož. 80. rokov a manžela Jána 
30.8.  Utorok 17:00 Na úmysel biskupa 
31.8.  Streda 17:00 Na úmysel biskupa 
01.9.  Štvrtok 17:00 Na úmysel biskupa  
02.9.  Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

   

 04.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Kubove a rodičov  

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

modlime Sedembolestný ruženec, a poklona k Oltárnej sviatosti bude pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem od 8:00 hod. Pred sv. omšou bude poklona k Oltárnej Sviatosti. Ku 
chorým ku ktorým chodí pán farár, pôjde v sobotu 3. septembra od 8:30 hod. Prosím, dajte 
vedieť našim chorým. 

 Na budúcu nedeľu 4. septembra pozývame deti na farský dvor. Pred začiatkom roka si 
urobíme opekačku. Stretneme sa o 16.00 hod. 

 V pondelok 5. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 4. 
septembra pozývame na sv. omšu o 11:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento 
rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Katolícke noviny sa zameriavajú na spiritualitu svätého Augustína a na srdce, ktoré hľadá 
pokoj, vysvetľujú, čo robiť, keď sa Boží dom stane terčom útokov a je znesvätený. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 390,29 €, z toho v Jasení 251,03 €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Ohlášky 
3. septembra 2016 v Rímskokatolíckom kostole v Novej Bani sviatosť manželstva 
hodlajú uzavrieť: Anka Demeterová, dcéra Jána Demetera a Anny r. Foťkovej bytom 
Jasenie, a Štefan Víglaský, syn Štefana Víglaského a Aleny r. Bečkovej bytom Veľká Lehota. 

 

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. 


