
P R E D A J N Á                                      04.09.2016 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

STREDA    Spomienka    Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov  
ŠTVRTOK     Sviatok    Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 04.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 05.09.  1800 Za † Rozáliu a Pavla Fedorových 
Streda 07.09. 1800 Za † Štefániu 
Štvrtok 08.09.    730 Za † Jána a Emíliu Fekiačových 
Piatok 09.09. 1800 Za † rodičov Jána Franeka a Gizelu, a brata Jána 
Sobota 10.09. 1800 Za † Jozefa Kuracinu 1. výr. 
Nedeľa 11.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Dnes popoludní o 16.00 hod. pozývame deti na farský dvor na opekačku. 
 V utorok 6. septembra o 18:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 

Ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Vo štvrtok 8. septembra sv. omša v Predajnej bude výnimočne ráno o 7:30 hod. 
 Na budúci týždeň budeme prežívať v našej farnosti dva odpusty. V stredu 14. 

septembra pri kaplnke na Kramliští sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:00 
hod. A vo štvrtok 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii. 
Tento rok naším hosťom bude vdp. Dušan Berta. O upratanie Kalvárii prosíme celú 
farnosť teda farníkov z Predajnej a Jasenia. Pripomíname a prosíme aby v tomto roku 
farníci z Jasenia sa postarali o výzdobu kaplnky na Kalvárií. A farníkov z Predajnej 
prosíme, aby pripravili malé pohostenie. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne 
pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 35 približujú život a spiritualitu Matky Terezy, ktorá bude 4. 
septembra vyhlásená za svätú; zameriavajú sa na osudy kňazov počas SNP; pozývajú na 
návštevu múzea Lišovská izba v hontianskej obci Lišov. V aktuálnom čísle končí letná 
čitateľská súťaž Leto milosrdenstva a detská prázdninová súťaž Hurá, do výšin. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Michal Magáň syn Milana a Emílii r. Červienková bytom Nemecká, a Zuzana Nezbedová dcéra 
Milana a Anny r. Kováčiková bytom Predajná. 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



 

J A S E N I E                                           04.09.2016 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

STREDA    Spomienka    Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana 
Pongrácza, kňazov a mučeníkov  
ŠTVRTOK     Sviatok    Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

04.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Kubove a rodičov 

06.9.  Utorok 17:00 Za  Veroniku Sekáčovú 5. výr. 
07.9.  Streda 17:00 Za  rodičov Antona a Máriu, brata Jána a sestru Máriu Sanitrových 
08.9.  Štvrtok 8:00 Za  Jozefa Kvačkaja 20. výr. 
09.9.  Piatok 17:00 Za  Máriu a Jána Malček a ich deti 

   

 11.9. 
 
Nedeľa 

  8:30 Aid. 
11:00 Za  Juraja 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred 

sv. omšou pomodlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Dnes popoludní o 16.00 hod. pozývame deti na farský dvor na opekačku. 
 V utorok 6. septembra o 18:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie 

Farskej Ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Vo štvrtok 8. septembra sv. omša v Jasení bude výnimočne ráno o 8:00 hod. 
 Na budúci týždeň budeme prežívať v našej farnosti dva odpusty. V stredu 14. 

septembra pri kaplnke na Kramliští sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša 
bude o 17:00 hod. A vo štvrtok 15. septembra slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie na Kalvárii. Tento rok naším hosťom bude vdp. Dušan Berta. 
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť teda farníkov z Predajnej a Jasenia. 
Pripomíname a prosíme aby v tomto roku farníci z Jasenia sa postarali 
o výzdobu kaplnky na Kalvárií. A farníkov z Predajnej prosíme, aby pripravili 
malé pohostenie. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 35 približujú život a spiritualitu Matky Terezy, ktorá 
bude 4. septembra vyhlásená za svätú; zameriavajú sa na osudy kňazov počas 
SNP; pozývajú na návštevu múzea Lišovská izba v hontianskej obci Lišov. V 
aktuálnom čísle končí letná čitateľská súťaž Leto milosrdenstva a detská 
prázdninová súťaž Hurá, do výšin. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí upratali kostol. 
 

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


