
P R E D A J N Á                                      15.09.2019 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
Sedembolestná Panna Mária 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka  Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
PIATOK   Spomienka  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA    Sviatok   Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 

ÚMYSLY 
Nedeľa 15.9. 1100 Poďakovanie za úrodu 
Streda 18.9. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 20.9. 1800 Za † Máriu a Pavla Hamarových, rodičov a Pavla Šimeka 
Sobota 21.9. 1600 Sobášna sv. omša Pavla a Zuzany 
Nedeľa 22.9. 945 Za † rodičov, starých rodičov a brata Ladislava 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V pondelok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V piatok 20.9. o 19:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 21.9. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie.  

 V nedeľu 22.9. popoludní o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov 
mladých kandidátov a dospelých kandidátov na birmovanie. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 37 vysvetľujú, prečo sa bolesti Matky Božej dotýkajú aj nás; 

prinášajú rozhovor s psychiatričkou Soňou Belanskou; venujú sa téme, prečo vznik 
života nebola náhoda. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
 Bratia a sestry, chcem srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán Boh Vám zaplať. 
Ohlášky 3 

Dňa 21. septembra 2019 v Predajnej chcú uzatvoriť manželstvo: Pavol Šlichta, pochádzajúci z farnosti 
Banská Bystrica - mesto, a Zuzana Compelová, pochádzajúca z farnosti Predajná.  

Ohlášky 
V Skalitom chcú uzatvoriť manželstvo: Ondrej Rosík, pochádzajúci z farnosti Predajná, a Ivana 
Potočárová, pochádzajúca z farnosti Skalité.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov 
do vašich modlitieb. 

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



J A S E N I E                                           15.09.2019 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
Sedembolestná Panna Mária 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka  Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
PIATOK   Spomienka  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA    Sviatok   Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 

ÚMYSLY 
 

15.9. 
 

Nedeľa 
7:30 Za  Jána Gaboňa, manželku, syna a vnuka 

11:00 Poďakovanie za úrodu 
17.9.  Utorok 17:00 Za  Jána Varlu, jeho rodičov, rodičov Tištianových, brata Ala a Martina 
19.9.  Štvrtok 17:00 Za Božiu pomoc a zdravie deťom a vnúčatám 

  

22.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Igora Živora, jeho rodičov a súrodencov 
11:00 Za  rodinu Marčokovú, syna Jána a zaťa Jozefa 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V pondelok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V piatok 20.9. o 19:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 21.9. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 V nedeľu 22.9. popoludní o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov 
mladých kandidátov a dospelých kandidátov na birmovanie. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 37 vysvetľujú, prečo sa bolesti Matky Božej dotýkajú aj nás; 

prinášajú rozhovor s psychiatričkou Soňou Belanskou; venujú sa téme, prečo vznik 
života nebola náhoda. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 Bratia a sestry, chcem srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán Boh Vám zaplať. 
Ohlášky 1 

Dňa 5. októbra 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Matej Demian, pochádzajúci z farnosti 
Predajná, a Daniela Kňazovická, pochádzajúca z farnosti Predajná - Jasenie.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov 
do vašich modlitieb. 
 

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


