
P R E D A J N Á                                      27.09.2015 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 
UTOROK     Sviatok    Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
STREDA     Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK     Spomienka   Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Svätých anjelov strážcov 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 27.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 28.09. 1800 Za † syna Dušana nedožitých 50. rokov 
    
Streda 30.09. 1800 Za † Máriu, Jána, a Annu Smitkových 
Štvrtok 01.10. 1800 Aid. 
Piatok 02.10. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 03.10. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 04.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 

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

modlime Sedembolestný ruženec, vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 Od štvrtka sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 
v modlitbe posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol 
hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa modlime Sedembolestný ruženec. V piatok 
modlitbu ruženca budú viesť deti, vo štvrtok prosím, aby viedla naša mládež (kandidáti na 
birmovancov) a v iných dňoch dospelí. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 2. októbra od 8:30 hod. 

 Pripomíname, že v našej farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom 
úrade do konca septembra. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy nahor. 
Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená 
na skupiny, v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí. 

 4. októbra t.j. na budúcu nedeľu organizujeme pútnicky zájazd na slávnosť konsekrácie 
kostola Panny Márie Matky Cirkvi do Turzovky. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. 
Zdenky Peťkovej. 

 Miništrantov a všetkých tých, ktorí by chceli miništrovať pozývame do farskej klubovne 
na stretnutie, v pondelok 28. septembra po večernej sv. omši o 18:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú svedectvá rehoľníčok, ktoré zažili Akciu R, ktorá 
mala za cieľ likvidáciu ženských reholí v bývalej ČSSR; predstavujú Misijné sestry Kráľovnej 
apoštolov, známe aj ako ,,indické sestry"; ponúkajú reportáž z práce dobrovoľníkov v 
rozvojových krajinách. 

 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                                           27.09.2015 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

UTOROK     Sviatok     Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
STREDA      Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK     Spomienka   Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK      Spomienka   Svätých anjelov strážcov 

ÚMYSLY: 
 

27.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Boženu a Annu a rodičov 

28.9. Pondelok 15:00 Pohrebná sv. omša za  Gregora Sekáča 
29.9.  Utorok 17:00 Za  Františka Kubackého 
30.9.  Streda 17:00 Za Božiu pomoc 60. ročnej jubilantke a Božie požehnanie pre celú 

rodinu do ďalších rokov 
1.10.  Štvrtok 17:00 Za  Jána Búdu 40. výr. a manželku Elenu 
2.10.  Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
   

4.10. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Emu Englišovú 100. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od štvrtka sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe 

posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol hodiny pred sv. 
omšou, okrem štvrtka, kde sa modlime Sedembolestný ruženec. V stredu modlitbu ruženca 
budú viesť deti, v piatok prosím aby viedla mládež (kandidáti na birmovancov) a v iných 
dňoch dospelí. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdeme v piatok 2. októbra od 8:00 hod. 

 Pripomíname, že V našej farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili na farskom 
úrade do konca septembra. Vek prípravy na birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame 
starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte nemajú. Príprava bude rozdelená na skupiny, 
v ktorých budú zvlášť mládežníci a zvlášť dospelí. 

 4. októbra t.j. na budúcu nedeľu organizujeme pútnicky zájazd na slávnosť konsekrácie 
kostola Panny Márie Matky Cirkvi do Turzovky. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo u p. 
Zdenky Peťkovej. 

 Miništrantov a všetkých tých, ktorí by chceli miništrovať pozývame na stretnutie v utorok 29. 
septembra po večernej sv. omši o 17:00 hod. Stretnutie bude v kostole. 

 Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú svedectvá rehoľníčok, ktoré zažili Akciu R, ktorá mala 
za cieľ likvidáciu ženských reholí v bývalej ČSSR; predstavujú Misijné sestry Kráľovnej apoštolov, 
známe aj ako ,,indické sestry"; ponúkajú reportáž z práce dobrovoľníkov v rozvojových 
krajinách. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


