
P R E D A J N Á                                                    02.10.2016 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK    Spomienka       Sv. Františka Assiského 
STREDA    Ľubovoľná spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
PIATOK    Spomienka       Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 02.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 03.10. 1800 Za † Annu Tokárovú 1. výr. 
Streda 05.10. 1800 Za † Brigitu Snopkovú  
Štvrtok 06.10. 1800 Za † Dominika Demetera s manželkou 
Piatok 07.10. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota        08.10. 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 09.10. 700 
1100 

Za farníkov 
Sviatosť birmovania 

OZNAMY 
 Dnes po sv. omši o 11:00 hod. bude na námestí v Predajnej posvätenie sochy anjela, a o 15:00 hod. 

pozývame na kultúrne vystúpenie tanečného orchestra z Valaskej. 
 Taktiež dnes popoludní vo farskom kostole o 16:30 hod. bude nácvik spevokolu pred sviatosťou 

birmovania. Pozývame všetkých spievajúcich z Predajnej a Jasenia. 
 Stretnutie rodičov kandidátov na birmovanie bude dnes v Predajnej o 16:30 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 

Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa modlime 

Sedembolestný ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v piatok ju vedú deti 
a mládež - pre deti je pripravená aktivita - a v iných dňoch dospelí. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v 
Predajnej pôjdeme v piatok 7. októbra od 8:30 hod. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 8. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii poslednú Fatimskú pobožnosť v tomto roku. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša 
vo farskom kostole už nebude. 

 Na budúci nedeľu 9. októbra príde do našej farnosti otec biskup Stanislav Stolárik a udelí našim 
kandidátom sviatosť birmovania. Slávnostná sv. omša bude o 11:00 hod. Dodatočná sv. omša bude 
ráno o 7:00 hod.  
Nácvik pre kandidátov na birmovanie bude vo farskom kostole v piatok 7. októbra: o 17:30 bude 
ruženec, následne sv. omša a nácvik.  
Spoveď pre kandidátov na birmovanie bude v Predajnej v sobotu 8. októbra o 10:00 hod. Rodičia 
a birmovní rodičia prosíme aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred alebo po sv. omši. 

 Novénu k Duchu Svätému sa modlime každý deň po sv. omši.  
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v Predajnej v sobotu 8. októbra o 11:00 hod. 
 Pripomíname o púti do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch dňa 19. októbra t.j streda. 

Zapísať sa môžete v sakristii do 11. októbra. Program je na nástenke. Cena púte je okolo 8,- €. 
 Katolícke noviny v čísle 39 sa zameriavajú na anjelov - neviditeľných Božích služobníkov; pozývajú 

na návštevu základných umeleckých škôl na Slovensku; vysvetľujú, či je možné vyslúžiť si sviatosť 
manželstva v kaplnke a či sa cirkevný sobáš môže uskutočniť na nádvorí hradu. 

 O upratovanie a výzdobu kostola sa postarajú rodičia kandidátov na birmovanie. 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                                                        02.10.2016 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka       Sv. Františka Assiského 
STREDA    Ľubovoľná spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
PIATOK    Spomienka       Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

02.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Barboru a Jozefa Vetrakových a zaťa Jána 

04.10. Utorok 17:00 Za  rodinu Cevárovú 
05.10. Streda 17:00 Aid. 
06.10. Štvrtok 17:00 Za  Matúša Hatalu a Milana Kučeru 
07.10. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
08.10. Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii     
   

09.10. 
 
Nedeľa 

  8:30 Na úmysel 
 Sviatosť birmovania vo farskom kostole v Predajnej o 11:00 

OZNAMY 
 Dnes o 15:00 hod. pozývame na námestie do Predajnej, na kultúrne vystúpenie tanečného orchestra 

z Valaskej. 
 Taktiež dnes popoludní vo farskom kostole v Predajnej o 16:30 hod. bude nácvik spevokolu pred 

sviatosťou birmovania. Pozývame všetkých spievajúcich z Predajnej a Jasenia. 
 Stretnutie rodičov kandidátov na birmovanie bude dnes v Predajnej o 16:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 

sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa modlime 

Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju vedú deti 
a mládež - pre deti je pripravená aktivita - a v iných dňoch dospelí.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v 
Jasení pôjdeme v piatok 7. októbra od 8:00 hod. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 8. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii poslednú Fatimskú pobožnosť v tomto roku. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša 
vo farskom kostole už nebude. 

 Na budúci nedeľu 9. októbra príde do našej farnosti otec biskup Stanislav Stolárik a udelí našim 
kandidátom sviatosť birmovania. Slávnostná sv. omša bude v farskom kostole v Predajnej o 11:00 
hod. Sv. omša v Jasení bude len jedna o 8:30 hod. Dodatočná sv. omša bude ešte ráno vo farskom 
kostole v Predajnej o 7:00 hod. 
Nácvik pre kandidátov na birmovanie bude vo farskom kostole v piatok 7. októbra: o 17:30 bude 
ruženec, následne sv. omša a nácvik.  
Spoveď pre kandidátov na birmovanie bude v Jasení v sobotu 8. októbra o 10:00 hod. Rodičia 
a birmovní rodičia prosíme aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred alebo po sv. omši. 

 Novénu k Duchu Svätému sa modlime každý deň po sv. omši.  
 Nácvik miništrantov ohľadom birmovania bude v Predajnej v sobotu 8. októbra o 11:00 hod. 
 Pripomíname o púti do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch dňa 19. októbra t.j streda. 

Zapísať sa môžete v sakristii do 11. októbra. Program je na nástenke. Cena púte je okolo 8,- €. 
 Katolícke noviny v čísle 39 sa zameriavajú na anjelov - neviditeľných Božích služobníkov; pozývajú 

na návštevu základných umeleckých škôl na Slovensku; vysvetľujú, či je možné vyslúžiť si sviatosť 
manželstva v kaplnke a či sa cirkevný sobáš môže uskutočniť na nádvorí hradu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


