
P R E D A J N Á                                      11.09.2016 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
UTOROK     Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
ŠTVRTOK     Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 11.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 12.09. 1800 Za † Darinku Demeterovú 30. deň 

Streda 14.09. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Poďakovanie za 70. rokov života a o Božie milosti do ďalších rokov  

Štvrtok 15.09. 700 

1100 
Za farníkov 
Poďakovanie za úrodu 

Piatok 16.09. 1800 Za † Jozefa Kuracinu a syna Štefana 
Sobota 17.09. 1600 Sobášna sv. omša za Zuzanu Nezbedovú a Michala Magáňa 
Nedeľa 18.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. A po pobožnosti o 15:45 hod. bude 

spoločný nácvik spevokolov z Predajnej a Jasenia pred slávnosťou Sedembolestnej Panny 
Márie. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:00 hod. 

pri kaplnke na Kramliští. 
 Vo štvrtok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok naším hosťom bude vdp. Dušan Berta. Slávnosť sa 
začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude Krížová 
cesta Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Po sv. omši bude 
občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale sa ešte na chvíľu zastavme 
a ponúknime sa tým čo bude prichystané. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred aj 
počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň 
vo farskom kostole ráno o 7:00 hod. Pripomíname a prosíme aby farníci z Predajnej pripravili 
malé pohostenie. Koláče prosíme, aby ste doniesli do Spoločenského domu 14. septembra od 
17:00 do 20:00 hod. a 15. septembra o 8:00 hod. Všetkých na túto slávnosť srdečne pozývame. 

 V piatok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Na tento mesiac 
je úmysel nasledovný: Aby sme pamätali na to, že po celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo 
naučiť. 

 Sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 9. októbra 2016 o 11:00 hod. Preto, na 
budúcu nedeľu 18. septembra bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni v Predajnej stretnutie pre 
rodičov kandidátov na birmovanie. 

 Katolícke noviny v čísle 36 informujú o svätorečení Matky Terezy; prinášajú rozhovor s novým 
pomocným biskupom M. Forgáčom; pozývajú na návštevu kaplniek v sídlach svetských 
inštitúcií na Slovensku. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. 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                                           11.09.2016 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
UTOROK     Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
ŠTVRTOK     Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

ÚMYSLY 
 

11.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána Škorňu a rodičov 
11:00 Za  Juraja 

13.9.  Utorok 17:00 Za  Annu a Jozefa Kleskeňových 
14.9.  Streda 17:00 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 

Za  Annu Kánovú, manžela Emila a ich rodičov 
15.9.  Štvrtok 7:00 

11:00 
Za  Jozefa Magaňa 
Poďakovanie za úrodu 

16.9.  Piatok 17:00 Za  Alenku Vaníkovú 
   
18.9. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emanuela Kordika 10. výr. 
11:00 Za  Katarínu Magaňovú 1. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Spoločný nácvik spevokolov z Predajnej a Jasenia pred slávnosťou Sedembolestnej Panny 

Márie bude dnes popoludní o 15:45 hod. vo farskom kostole v Predajnej. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:00 hod. 

pri kaplnke na Kramliští. Prosíme o pripravenie kaplnky. 
 Vo štvrtok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie. Tento rok naším hosťom bude vdp. Dušan Berta. Slávnosť sa 
začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude Krížová 
cesta Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Po sv. omši bude 
občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale sa ešte na chvíľu zastavme 
a ponúknime sa tým čo bude prichystané. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred aj 
počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň v Jasení 
ráno o 7:00 hod. Pripomíname a prosíme aby farníci z Jasenia sa postarali o výzdobu kaplnky 
na Kalvárií. Všetkých na túto slávnosť srdečne pozývame. 

 V piatok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Na tento mesiac 
je úmysel nasledovný: Aby sme pamätali na to, že po celý život sme v Ježišovej škole a stále sa máme čo 
naučiť. 

 Sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 9. októbra 2016 o 11:00 hod. Preto, na 
budúcu nedeľu 18. septembra bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni v Predajnej stretnutie pre 
rodičov kandidátov na birmovanie. 

 Katolícke noviny v čísle 36 informujú o svätorečení Matky Terezy; prinášajú rozhovor s novým 
pomocným biskupom M. Forgáčom; pozývajú na návštevu kaplniek v sídlach svetských 
inštitúcií na Slovensku. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 10,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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


