
Farské oznamy 
20. nedeľa cez rok 

(14.08.2011) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK: Slávnosť: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok 
SOBOTA:   Spomienka:    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 14.08.2011 
700 

 

945 

na úmysel 
 

Za farníkov 

Pondelok 15.08.2011 1830 † Margitu a Štefana Kúdeľkových, Máriu a Štefana 
Kinderayových 

Utorok 16.08.2011 1830 O Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a Božského 
Srdca Ježišovho pri príležitosti 75 ročného jubilea 

Streda 17.08.2011 1830 O Božiu pomoc pre syna Petra s rodinou 
Štvrtok 18.08.2011 1830 Za zdravie a úspechy v škole pre Barborku 
Piatok 19.08.2011 1830 aid 
Sobota 20.08.2011 0800 † Štefana Košíka a rodičov 

Nedeľa 21.08.2011 
700 

 

945 

† rodičov: Jozefa a Jolanu 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Zajtra máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Máme teda povinnosť 
zúčastniť sa sv. Omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. 
Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva. V modlitbe 
a žičlivosti pamätajme aj na tých, ktorým chýba každodenný chlieb a musia oň zápasiť.  Posvätené 
byliny a kvety si doma umiestnime na viditeľné miesto, aby nám stále pripomínali dobrotu Boha. 
Veď skrze tieto plody nás živý a obdarováva zdravím  i radosťou. Sv. Omša bude o 18:30.  
 V Katolíckych Novinách sa dočítame o zajtrajšom sviatku Nanebovzatia P. Márie. 
  Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 150 hod. pri jaskynke pod Kalváriou. Zajtra hodinu pred sv. 
omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. Omši bude modlitebné stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši 
krátka poklona k sviatosti Oltárnej.  
 V nadchádzajúcom týždni bude páter Peter na služobnej ceste v Poľsku. Vo všetkom ho bude 
zastupovať páter Ján.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Drahí bratia a sestry, ako sme už uviedli pred mesiacom, 
plánujeme výstavbu novej kotolne pre faru. Na pokrytie potrebnej položky 4000 € sme doposiaľ od 
Vás dostali sumu: 1650 €, za ktorú sme Vám veľmi vďační. Prosíme Vás aj naďalej o Vašu žičlivosť 
počas budúco týždňovej Farskej zbierky. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá časť ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Ohlášky: 
Sviatosť manželstva hodlajú prijať: 

Lucia Bérešová, dcéra Pavla a Tatiany rod. Riesovej, bývajúca v Jasení,     
            a 
Marek Lány, syn Juraja a Kataríny, rod. Rybárovej, bývajúci v Predajnej. 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.  



Farské oznamy 
20. nedeľa cez rok 

(14.08.2011) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK: Slávnosť: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok 
SOBOTA:   Spomienka:    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

 

14.8. 

 

Nedeľa 

8:30 Za zosnnulých z rodiny Predajnovej  

11:00 Za  Máriu a Jozefa Okosyových 
15.8. Pondel. 15:00 Za  Ondreja Bíreša 

16.8. Utorok 17:00 Za  Egídiu a Štefana Húsenicových 

17.8. Streda 15:00 Za  Silvestra Kvačkaja  

18.8. Štvrtok 17:00 Za  Helenu a Augustína Prašovských 

19.8. Piatok 17:00 Za  Juditu a Emila Daučikových 

20.8. Sobota 9:00 Na úmysel 

 

21.8. 

 

Nedeľa 

  8:30

11:00

Za  Máriu, Michala Kordíkových a syna Emila 

Za  rodinu Vágnerovú a Horvátovú 
OZNAMY: 

 Zajtra máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Máme teda povinnosť zúčastniť sa 
sv. Omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu 
za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva. V modlitbe a žičlivosti pamätajme aj na tých, 
ktorým chýba každodenný chlieb a musia oň zápasiť.  Posvätené byliny a kvety si doma umiestnime na 
viditeľné miesto, aby nám stále pripomínali dobrotu Boha. Zajtra bude sv. Omša o 15 hod., ktorá je 
spojená s pohrebnými obradmi. 

 V Katolíckych Novinách sa dočítame o zajtrajšom sviatku Nanebovzatia P. Márie. 
  Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 150 hod. pri jaskynke pod Kalváriou. Zajtra hodinu pred sv. omšou 
bude Večeradlo. V stredu po sv. Omši bude modlitebné stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej.  
 V nadchádzajúcom týždni bude páter Peter na služobnej ceste v Poľsku. Vo všetkom ho bude zastupovať 
páter Ján.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Drahí bratia a sestry, ako sme už uviedli pred mesiacom, plánujeme 
výstavbu novej kotolne pre faru. Na pokrytie potrebnej položky 4000 € sme doposiaľ od Vás dostali sumu: 
1650 €, za ktorú sme Vám veľmi vďační. Prosíme Vás aj naďalej o Vašu žičlivosť počas budúco týždňovej 
Farskej zbierky. Bohuznámy zakúpil do kaplnky na Kalvárii nový zvonec.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 8, pani Cibulovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

Ohlášky: 
Sviatosť manželstva hodlajú prijať: 

Lucia Bérešová, dcéra Pavla a Tatiany rod. Riesovej, bývajúca v Jasení,     
            a 
Marek Lány, syn Juraja a Kataríny, rod. Rybárovej, bývajúci v Predajnej. 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade.  


