
P R E D A J N Á                                      9.8.2020 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
UTOROK    Spomienka   Sv. Kláry, panny 
STREDA    Spomienka   Sv. Jany Františky de Chantal, reholníčky 
PIATOK    Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
SOBOTA    Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 9.8. 1000 Za farníkov 
Utorok 11.8. 1100 Pohrebná sv. omša za † Jána Ďurčo 
Streda 12.8. 1800 Za † Jána Paulíka ml. 
Piatok 14.8. 1800 Za † rodičov, starých rodičov a syna Vladimíra 
Sobota 15.8. 1800 Aid.  
Nedeľa 16.8. 1000 Za farníkov 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Vo štvrtok 13.8. po sv. omši v Jasení, čiže okolo 17:45 hod. bude nácvik spevu pre 

prvoprijímjúce deti. 
 V sobotu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný 

sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude požehnanie 
bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu 
plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 18:00 hod. 

 V nedeľu 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Katolícke noviny v čísle 32 sa zamýšľajú nad zmenou svetoznámeho istanbulského 

chrámu Hagia Sofia na mešitu; vysvetľujú, ako je rímska Bazilika Santa Maria 
Maggiore spojená s dejinami viery našich slovanských predkov; približujú misiu 
jezuitského pátra Martina Halčáka medzi repatriantmi v karanténe. 

 Na kostol v Predajnej bohuznáma osoba obetovala 100,-€. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           9.8.2020 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
UTOROK    Spomienka   Sv. Kláry, panny 
STREDA    Spomienka   Sv. Jany Františky de Chantal, reholníčky 
PIATOK    Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
SOBOTA    Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
9.8. Nedeľa 8:30 Za  Dominika Kochana 1. výr. 

  
11.8. Utorok 17:00 Za  rodičov a Petra 
13.8. Štvrtok 17:00 Za  Milana Kordíka 
15.8. Sobota 17:00 Za farníkov 
16.8. Nedeľa   8:30 Za  manžela Mareka a jeho rodičov 

  
OZNAMY 

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

 Vo štvrtok 13.8. po sv. omši v Jasení, čiže okolo 17:45 hod. bude nácvik spevu pre 
prvoprijímjúce deti. 

 V sobotu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný 
sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude požehnanie 
bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu 
plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 17:00 hod. 

 V nedeľu 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Katolícke noviny v čísle 32 sa zamýšľajú nad zmenou svetoznámeho istanbulského 

chrámu Hagia Sofia na mešitu; vysvetľujú, ako je rímska Bazilika Santa Maria 
Maggiore spojená s dejinami viery našich slovanských predkov; približujú misiu 
jezuitského pátra Martina Halčáka medzi repatriantmi v karanténe. 

 V dome smútku je už urobené sociálne zariadenie. Kľuč bude v sakristii. Prosba 
o upratanie domu smútku. Kto môže pomôcť tak upratovať sa bude zajtra tj. 
pondelok 10.8. o 8:00 hod.  

 Na kostol v Jasení bohuznáma rodina obetovala 100,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


