
P R E D A J N Á                                      01.09.2013 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
SOBOTA:   Spomienka:  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,  

kňazov a mučeníkov 

Nedeľa 01.09.2013 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.09.2013 1830 Za † Elenu Stierankovú 
Utorok 03.09.2013 1830 Aid. 
Streda 04.09.2013 1830 Za † Róberta Kišš a Marcelu Kiššovú 
Štvrtok 05.09.2013 1830 Aid. 
Piatok 06.09.2013 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 07.09.2013 800 Aid. 

Nedeľa 08.09.2013 
700 

 

945 

Za † rodinu Kazárovú a Šagátovú  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj naša farnosť 

prežívať slávnosť patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. Našim hosťom tento rok bude 
páter Miloš Viktorín, karmelitán z Kalvárie v Banskej Bystrici. Už teraz na túto slávnosť všetkých 
srdečne pozývame. Aby sa táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom 
prostredí, prosíme farníkov z Predajnej aby sa postarali o čistotu a poriadok na Kalvárií. A farníkov 
z Jasenia prosíme, aby v tomto roku pripravili malé pohostenie. Je ešte prosba, aby niekto, kto ma 
auto, ktoré by mohlo vyviezť lavice a ozvučenie na Kalváriu nech sa ohlási na farský úrad. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona 
Sviatosti Oltárnej. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Na 
spoveď pozývame najmä žiakov zo školy. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 V utorok 3.9.2013 príde do nášho kostola páter Robert Balek SVD misionár v Rusku v Moskve. 
Odslúži sv. omšu o 18:30 hod. s misijnou kázňou a po sv. omši predstaví v misijnej prezentácii svoju 
misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s 
fotografiami a suvenírmi. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť 
opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo aj zvnútra 
vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú "Tehličku chrámu Sv. 
Oľgy v Moskve" s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, 
ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší každý rok (každý mesiac jedna) ktoré sa v chráme Sv. Oľgy 
v Moskve už slúžia a budú slúžiť za všetkých darcov a zapísaných na tehličkách živých alebo mŕtvych, 
kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym - živým či 
zosnulým. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na večný život a na Ježiša, ktorý je číra záchrana a spása; - prinášajú 
rozhovor s Máriou Dobríkovou, ktorá stojí na čele Katedry slovanských filológií o štúdiu, práci aj o 
cyrilo-metodskom dedičstve.  

 Dnes popoludní o 16.30 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so sebou dobrú náladu. 
 Na kostol obetovali z krstu 30,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 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                                           01.09.2013 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Spomienka:  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
SOBOTA:   Spomienka:  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,  

kňazov a mučeníkov 
 

1.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Veroniku Sekáčovú 2.výr. a nedožitých 58 rokov 

3.9.  Utorok 17:30 Za  Adama Daučíka  
4.9.  Streda 17:30 Aid.  
5.9.  Štvrtok 17:30 Za  starých rodičov Malčekových, Zelenčíkových a Halgašových 
6.9.  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
7.9.  Sobota 7:00 Aid. 

   

 8.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 

 

11:00 
Za  manžela Jozefa Kvačkaja 
Za  Annu Miklianovú 1. výr. a rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj naša farnosť 

prežívať slávnosť patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. Našim hosťom tento rok bude 
páter Miloš Viktorín, karmelitán z Kalvárie v Banskej Bystrici. Už teraz na túto slávnosť všetkých 
srdečne pozývame. Aby sa táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom 
prostredí, prosíme farníkov z Predajnej aby sa postarali o čistotu a poriadok na Kalvárií. A farníkov 
z Jasenia prosíme, aby v tomto roku pripravili malé pohostenie. Je ešte prosba, aby niekto, kto ma 
auto, ktoré by mohlo vyviezť lavice a ozvučenie na Kalváriu nech sa ohlási na farský úrad. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona 
Sviatosti Oltárnej. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. Na 
spoveď pozývame najmä žiakov so školy. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 V utorok 3.9.2013 príde do nášho farského kostola v Predajnej páter Robert Balek SVD misionár v 
Rusku v Moskve. Odslúži sv. omšu o 18:30 hod. s misijnou kázňou a po sv. omši predstaví v misijnej 
prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve 
spolu s fotografiami a suvenírmi. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť 
podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo aj 
zvnútra vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú "Tehličku 
chrámu Sv. Oľgy v Moskve" s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej 
osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší každý rok (každý mesiac jedna) ktoré sa v chráme 
Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť za všetkých darcov a zapísaných na tehličkách živých alebo 
mŕtvych, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym - 
živým či zosnulým. Na túto sv. omšu a stretnutie pozývame farníkov z Jasenia.  

 Katolícke noviny sa zameriavajú na večný život a na Ježiša, ktorý je číra záchrana a spása; - prinášajú 
rozhovor s Máriou Dobríkovou, ktorá stojí na čele Katedry slovanských filológií o štúdiu, práci aj o 
cyrilo-metodskom dedičstve.  

 Dnes popoludní o 16.30 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so sebou dobrú náladu. 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 40,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme za upratanie v piatok a v 

včera. 
 

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


