
P R E D A J N Á                                      31.08.2014 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
ÚMYSLY: 

Nedeľa 31.08. 945 Za farníkov 

Pondelok 01.09. 1830 Za † Helenu Stierankovú 
    
Streda 03.09. 1830 Za † sestru Margarétu 1. výr. 
Štvrtok 04.09. 1830 Za farníkov 
Piatok 05.09. 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 06.09. 800 Za † starých rodičov Jána a Antóniu Mistrikových 

Nedeľa 07.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 

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

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok a piatok po sv. 
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť 
aj naša farnosť prežívať slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Rok 2014 je 
výnimočný z ohľadu na to, že je to rok venovaný patrónke Slovenska. Máme ho 
využiť na prehĺbenie našej viery a úcty voči našej Matke, aby sme sa podľa jej 
vzoru bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a 
Vykupiteľovi. Naším hosťom bude don Róbert Benko, salezián zo Sásovej. Už 
teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sme z našej slávnosti mali 
krásny a príjemný duchovný zážitok, prosíme tento rok farníkov z Jasenia, aby sa 
postarali o čistotu, poriadok a výzdobu na Kalvárií, a farníkov z Predajnej prosíme, 
aby pripravili malé pohostenie.  

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. 
omšou, a ku chorým, ku ktorým chodil pán kaplán pôjdem v piatok od 9:00 hod., 
a v sobotu od 9:00 hod. navštívim chorých ku ktorým chodím ja. Upozornite na to 
prosím našich chorých. 

 Katolícke noviny prinášajú 4-stranovú prílohu s krížovou cestou a ružencom k 
Sedembolestnej Panne Márii; zameriavajú sa na tajomstvo pokušenia a hriechu; 
ponúkajú rozhovor so slovenskou poetkou Annou Ondrejkovou. 

 Dnes popoludní o 16.00 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so 
sebou dobrú náladu. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. 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                                           31.08.2014 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
ÚMYSLY: 

 

31.8. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Igora Živor, rodičov a súrodencov 
11:00 Aid. 

2.9.  Utorok 17:30 Za  Máriu s rodinou 
3.9.  Streda 17:30 Za  Annu Cibuľovú nedož. 100. rokov a manžela Tibora 
4.9.  Štvrtok 17:30 Za  rodinu Slabejovú 
5.9.  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
6.9.  Sobota 7:00 Aid. 

   

  7.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 

 

11:00 
Za Ružencové Bratstvo  
Aid. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok a piatok bude 
poklona k Oltárnej sviatosti pred sv. omšou.  

 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť 
aj naša farnosť prežívať slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Rok 2014 je 
výnimočný z ohľadu na to, že je to rok venovaný patrónke Slovenska. Máme ho 
využiť na prehĺbenie našej viery a úcty voči našej Matke, aby sme sa podľa jej 
vzoru bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a 
Vykupiteľovi. Naším hosťom bude don Róbert Benko, salezián zo Sásovej. Už 
teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sme z našej slávnosti mali 
krásny a príjemný duchovný zážitok, prosíme tento rok farníkov z Jasenia, aby sa 
postarali o čistotu, poriadok a výzdobu na Kalvárií, a farníkov z Predajnej prosíme, 
aby pripravili malé pohostenie.  

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. 
omšou, a ku chorým, ku ktorým chodil pán kaplán pôjdem v piatok od 9:00 hod., 
a v sobotu od 9:00 hod. navštívim chorých ku ktorým chodím ja. Upozornite na to 
prosím našich chorých. 

 Katolícke noviny prinášajú 4-stranovú prílohu s krížovou cestou a ružencom k 
Sedembolestnej Panne Márii; zameriavajú sa na tajomstvo pokušenia a hriechu; 
ponúkajú rozhovor so slovenskou poetkou Annou Ondrejkovou. 

 Dnes popoludní o 16.00 hod. pozývame deti na faru na opekačku. Doneste si so 
sebou dobrú náladu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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


