
P R E D A J N Á                                       2.10.2022 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Františka Assiského 
STREDA   Spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Bruna, kňaza 
PIATOK   Spomienka   Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 2.10. 930 Za Ružencové bratstvo 
Streda 5.10. 1700 Za † Štefana Turňu a rodičov Elenku a Jozefa Kršteníkových 
Piatok 7.10. 1730 Za živých a mŕtvych členov BBSJ 
Sobota 8.10. 1700 Za † Petra Hlásnika nedož. 65. rokov 
Nedeľa 9.10. 930 Za † Zoltána, manželku Vierku a rodičov 

OZNAMY 
 Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdem v piatok 7.10. od 9:30 hod. Po sv. omši, ktorá bude o 17:30 
bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých 
mena nám môžete poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú 
zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem 
o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo prineste s milodarom do sakristie alebo na farský 
úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 39 zaostrujú na tému súčasného poslania univerzít; rozprávajú 
sa s dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Marekom Babicom; zameriavajú 
sa na význam akademickej pastorácie. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie a výzdobu kostola sa postará 1. ruža p. 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                                           2.10.2022 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK   Spomienka   Sv. Františka Assiského 
STREDA   Spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Bruna, kňaza 
PIATOK   Spomienka   Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

2.10. 
 
Nedeľa 8:00 Za Ružencové bratstvo 

11:00 Za  Jána a Vierku, a ich rodičov 
4.10. Utorok 17:00 Za Božiu pomoc v rodine a deťom 
6.10. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Irenu a Michala, a ich rodičov 
7.10. Piatok 16:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
 

9.10. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Júliu Horváthovú, manžela, syna Jozefa, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  rodičov Annu, Štefana, ich deti, starých rodičov a svokrovcov 

OZNAMY 
 Od zajtra sv. omše v Jasení v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Od včera sme začali mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 

v modlitbe posvätného ruženca. Z tohto dôvodu sa bude v Jasenskom kostole denne 
modliť svätý ruženec. V utorok v rámci večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred 
sv. omšou a v ostatné dni o 17:00 hod. Pozývame všetkých členov ružencového 
bratstva, aby si našli čas a prichádzali sa v tomto mesiaci modliť a vyprosovať Božie 
požehnanie pre našu farnosť. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 
Sviatosť Oltárna bude vyložená hodinu pred sv. omšou, ktorá bude o 16:00 hod. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok 7.10. od 8:00 h. 

 V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých 
mena nám môžete poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú 
zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem 
o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo prineste s milodarom do sakristie. 

 Katolícke noviny v čísle 39 zaostrujú na tému súčasného poslania univerzít; rozprávajú 
sa s dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Marekom Babicom; zameriavajú 
sa na význam akademickej pastorácie. 

 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. 


