
 

Farské oznamy 
28. nedeľa cez rok 

(09.10.2011) 
P R E D A J N Á 

 

 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

SOBOTA:  Spomienka:  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
    
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 09.10.2011 
700 

 
945 

Na úmysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 10.10.2011 1800 † rodičia, a bratia Cyril a Anton 
Utorok 11.10.2011 1800 † Ľudovit Markus 
Streda 12.10.2011 1800 † Ján a Emília Fekiačových 
Štvrtok 13.10.2011 1800 † Štefan Michalčík (3. výr.) 
Piatok 14.10.2011 1800  na úmysel 

Sobota 15.10.2011 1700 Za jubilantov: Kamila, Jána, Petra, Monika a Miriam 
Za † Alžbetu Vetrákovú 1. výr. a manžela Antona 

Nedeľa 16.10.2011 
700 

 
945 

† Julius a Emil a rodičia Rusnakoví 
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. vo farskom kostole. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. Prosíme 
rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili.  
 V sobotu 15. októbra sa v našej farnosti bude konať posledná v tomto roku 
Fatimská pobožnosť. Po sv. omši, ktorá bude o 1700 hod. vo farskom kostole, 
pôjdeme v sprievode so sochou Fatimskej Panny Márie. Počas sprievodu sa budeme 
modliť ruženec. Pôjdeme so zapálenými sviecami, preto prosíme, doneste si sviece. 
Na záver sa pomodlime Loretánske Litánie. Sv. omša v sobotu ráno v Jasení 
aj v Predajnej nebude. 
 Ružencové bratstvo z Predajnej obetovalo dar na farskú kotolňu: 500,- €. Pán Boh 
zaplať za tento milodar. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



 

Farské oznamy 
28. nedeľa cez rok 

 (09.10.2011) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 
SOBOTA:  Spomienka:  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
 

ÚMYSLY: 

 

9.10. 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Annu Babjakovú (30. deň od smrti) 
11:00 Za  rodičov Emíliu a Mareka Marčokových 

11.10 Utorok 16:30 Za šťastný pôrod 
12.10 Streda 16:30 Na úmysel biskupa 
13.10 Štvrtok 16:30 Za  Jána Halaja a Margitu, Ondreja Nútera, Annu a Máriu 
14.10 Piatok 16:30 Za  Kolomana Mikloška,, sestry: Máriu, Júliu a starých 

rodičov 
15.10 Sobota 17:00 Fatimská sobota v Predajnej  

Za  Alžbetu Vetrákovú 1. výr. a manžela Antona 
 

16.10 

 

Nedeľa 

  8:30 Za  Vierku Sekáčovú (30. deň od smrti) 
11:00 Za  Sidóniu Demeterovú a manžela Ondreja 8. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. v kostole. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V utorok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. Prosíme 
rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili.  
 V sobotu 15. októbra sa v našej farnosti bude konať posledná v tomto roku 
Fatimská pobožnosť. Po sv. omši, ktorá bude o 1700 hod. vo farskom kostole, 
pôjdeme v sprievode so sochou Fatimskej Panny Márie. Počas sprievodu sa budeme 
modliť ruženec. Pôjdeme so zapálenými sviecami, preto prosíme, doneste si sviece. 
Na záver sa pomodlime Loretánske Litánie. Sv. omša v sobotu ráno v Jasení 
aj v Predajnej nebude. 
 Ružencové bratstvo z Predajnej obetovalo dar na farskú kotolňu: 500,- €. Pán Boh 
zaplať za tento milodar. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 8. ruža pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 

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


