
P R E D A J N Á                                      17.09.2017 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Januára, biskupa a mučeníka 
STREDA    Spomienka    Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK    Sviatok     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 17.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 18.09. 1800 Za † Jozefa a syna Štefana Kuracinu 

Streda 20.09. 1800 
Za † bratov Mariana nedož. 70. rokov a Ľubomíra nedož. 
60. rokov, a za rodičov Máriu a Vojtecha 

Štvrtok 21.09. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 22.09. 1800 Za † Milana Dunajského 30. deň 
Sobota 23.09. 1800 Za † rodičov Šagatových a Kazárových 
Nedeľa 24.09. 945 Za farníkov 

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

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

 V stredu, piatok a sobotu sú Jesenné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je poďakovanie za úrodu. 

 Na výzvu otca biskupa Stanislava organizujeme v našej farnosti 14. októbra 2017 
(sobota) púť do Rožňavy, na zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Prihlásiť sa môžete v sakristii do 28. septembra. Program púte 
je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 37 s prílohou Krížovky a pobavenie, mapujú apoštolskú 
cestu Svätého Otca Františka v Kolumbii; predstavujú popradskú farnosť, ktorú 
ochraňuje Sedembolestná Panna Mária; vysvetľujú, prečo by bolesti Cirkvi mali byť 
aj našimi bolesťami. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na informačné tabule s drevorezbou. 
Vyzbieralo sa 540,- €, z toho v Predajnej 260,- €. 

 Na informačné tabule obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za 
milodary! 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 Bratia a sestry, chceme sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. 
Pán Boh Vám zaplať. 

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



 

J A S E N I E                                           17.09.2017 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Januára, biskupa a mučeníka 
STREDA    Spomienka    Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK    Sviatok     Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
 

17.9. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Jána Škorňu a rodičov 

11:00 Za  syna Ľuboša, rodičov a bratov 
19.9.  Utorok 17:00 Za  Jozefa Kvačkaja a dcéru Katarínu 
20.9.  Streda 17:00 Za  Slavomíra Bučku a rodičov 
21.9.  Štvrtok 17:00 Poďakovanie za 50. rokov a prosba o milosti do ďalšich rokov a ochranu 
22.9.  Piatok 17:00 Za  Jozefa Švába a syna Miroslava 
23.9.  Sobota 7:30 Za  Máriu, Antona Sanitrových, dcéru Máriu a syna Jána 
 

24.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Julianu Murínovú, Štefana a Valéra 
11:00 Za  Annu Miklianovú 5. výr. a rodičov Malvínu a Ondreja 

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 po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V stredu, piatok a sobotu sú Jesenné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je poďakovanie za úrodu. 

 Na výzvu otca biskupa Stanislava organizujeme v našej farnosti 14. októbra 2017 
(sobota) púť do Rožňavy, na zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Prihlásiť sa môžete v sakristii do 28. septembra. Program púte 
je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 37 s prílohou Krížovky a pobavenie, mapujú apoštolskú 
cestu Svätého Otca Františka v Kolumbii; predstavujú popradskú farnosť, ktorú 
ochraňuje Sedembolestná Panna Mária; vysvetľujú, prečo by bolesti Cirkvi mali byť 
aj našimi bolesťami. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na informačné tabule s drevorezbou. 
Vyzbieralo sa 540,- €, z toho v Jasení 280,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

 Bratia a sestry, chceme sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. 
Pán Boh Vám zaplať. 

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


