
P R E D A J N Á                                      21.09.2014 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK   Spomienka     Sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza  
PIATOK    Spomienka     Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka     Sv. Vincenta de Paul, kňaza 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 21.09. 945 Za farníkov 

Pondelok 22.09. 1500 Pohrebná sv. omša za † Annu Sedliakovu 

    

Streda 24.09. 1830 Za † Františka Hôrčíka 

Štvrtok 25.09. 1830 Za požehnanie a pomoc Božiu pre dcéru Lýdiu a jej rodinu 

Piatok 26.09. 1830 Za † Annu a Jozefa Dunajského, za ich rodičov a Denisku 
Chovanovú 

Sobota 27.09. 800 Aid.  

Nedeľa 28.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Večeradlo z Pannou Máriou v tomto týždni bude v stredu hodinu pred sv. 

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

 V piatok 26. septembra o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývame deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 28. septembra bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni 
stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Katolícke noviny prinášajú reportáž z národnej púte v Šaštíne; obzerajú sa za 
deväťdesiatročným pôsobením Saleziánov dona Bosca na Slovensku; zameriavajú sa 
na krásu, ktorú dal Boh svetu. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. 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                                           21.09.2014 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK   Spomienka     Sv. Pátra Pia z Pietrelčiny, kňaza  
PIATOK    Spomienka     Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka     Sv. Vincenta de Paul, kňaza 

ÚMYSLY: 
 

21.9. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov Veroniku a Mareka Núterových 

11:00 Za  Matúša Hatalu 
23.9.  Utorok 17:30 Aid. 
24.9.  Streda 17:30 Za  syna, starých rodičov a bratov 
25.9.  Štvrtok 17:30 Za  Emila Halaja 20. výr. úmrtia a manželku Boženu 
26.9.  Piatok 17:30 Za  Jozefa a Annu Kleskeňových 

 27.9.  Sobota 9:00 Za Božiu pomoc 
   

 28.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Martu a Martina a ich rodičov 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

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

 V utorok 23. septembra po sv. omši v Jasení o 17:30 hod. bude v kostole 
stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. (Deti z Jasenia) 

 Na budúcu nedeľu 28. septembra bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni 
stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Katolícke noviny prinášajú reportáž z národnej púte v Šaštíne; obzerajú sa za 
deväťdesiatročným pôsobením Saleziánov dona Bosca na Slovensku; zameriavajú sa 
na krásu, ktorú dal Boh svetu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


