
P R E D A J N Á                                      26.08.2018 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Moniky 
UTOROK   Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.8. 1000 Za farníkov 
Streda 29.8. 1800 Za † Ivana Foltanyho, jeho rodičov a svokrovcov 
Piatok 31.8. 1800 Za † Štefana a Máriu Košíkových a ich rodičov 
Sobota 1.9. 1700 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 2.9. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Od budúcej nedele sv. omša v nedeľu vo farskom kostole bude o 9:45 hod. 
 Vo štvrtok 30. augusta bude vo všetkých farnostiach na Slovensku prebiehať 

bezprostredná duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej. Preto 
pozývam k účasti na sv. omši a pobožnosti, ktorá bude v Jasení o 17:00 hod. 

 V sobotu 1. septembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme 
o 17:00 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne 
pozývam. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo 
farskom kostole už nebude. 

 V pondelok 3. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu 
nedeľu 2. septembra pozývame na sv. omšu o 9:45 hod. učiteľov a žiakov našej 
školy. Začnime tento rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie 
školských pomôcok.  

 Katolícke noviny v čísle 34 spomínajú spolu s kňazom Jánom Formánkom na 
august 1968; zameriavajú sa na príklad lásky a starostlivosti mamy Margity – matky 
sv. Jána Bosca; prinášajú rozhovor s legendou slovenského športu Jánom 
Zacharom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 610,- €, z toho v Predajnej 290,- 
€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petrikovej. 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                                           26.08.2018 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Moniky 
UTOROK   Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
26.8. Nedeľa 8:30 Za  rodičov Štefana a ich synov, a starých rodičov Pribylinových 

  
28.8. Utorok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
30.8. Štvrtok 17:00 O Božie požehnanie pre jubilantku 
31.8. Piatok 15:30 Sobášny obrad Michala Cibulu a Dominiky Kubackej 
1.9. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

2.9. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Alenku Vaníkovú 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Od budúcej nedele sv. omše v Jasení v nedeľu budú o 8:30 a 11:00 hod. 
 Vo štvrtok 30. augusta bude vo všetkých farnostiach na Slovensku prebiehať 

bezprostredná duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej. Preto pozývam 
k účasti na sv. omši a pobožnosti, ktorá o 17:00 hod. 

 V sobotu 1. septembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 
hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. 
Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole 
už nebude. 

 V pondelok 3. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu 
nedeľu 2. septembra pozývame na sv. omšu o 11:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. 
Začnime tento rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských 
pomôcok.  

 Katolícke noviny v čísle 34 spomínajú spolu s kňazom Jánom Formánkom na august 
1968; zameriavajú sa na príklad lásky a starostlivosti mamy Margity – matky sv. Jána 
Bosca; prinášajú rozhovor s legendou slovenského športu Jánom Zacharom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 610,- €, z toho v Jasení 320,- €.  
 Na kostol obetovali: DHZ Jasenie 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
Ohlášky 3 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 31. augusta sviatosť manželstva hodlajú 
uzavrieť:  
Michal Cibuľa syn Jozefa a Janky r. Končitá, bytom Brezno, a Dominika Kubacká dcéra Mariána 
a Viery Šalgovej, bytom Jasenie.  
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. 


