
P R E D A J N Á                                      24.08.2014 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Moniky 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Spomienka   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 24.08. 945 Za farníkov 

Pondelok 25.08. 1830 Za oslobodenie od zlého pre syna Vladimíra 
    
Streda 27.08. 1830 Na úmysel 
Štvrtok 28.08. 1830 Za † manžela Miroslava nedož. 70. rokov 
Piatok 29.08. 1830 Za † Máriu Kubáškovú 
Sobota 30.08. 800 Za † rodičov Juraja a Anežku 

Nedeľa 31.08. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii  
 Zajtra 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 2. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu 
nedeľu 31. augusta 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. 

 Taktiež na budúcu nedeľu na sv. omši privítame v našej farnosti nového pána 
kaplána Mariusza Wierzbu. 

 Taktiež v nedeľu pozývame deti na faru. Pred začiatkom roka si urobíme 
opekačku. Stretneme sa o 16.30 hod. 

 V štvrtok 28. augusta po večernej sv. omši v Predajnej, okolo 19:30 hod. sa vo 
farskej klubovni uskutoční stretnutie Farskej Ekonomickej Rady. Pozývame 
všetkých členov. 

 Katolícke noviny sa venujú apoštolskej návšteve Svätého Otca Františka v Južnej 
Kórei; zameriavajú sa na škrupulantské svedomie, ktoré berie radosť zo života; 
venujú sa proroctvám, ktoré sa šíria v dnešnom svete. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 361,-€, 80 centov. Z toho 
v Predajnej: 150,-€, 25 centov.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani 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                                           24.08.2014 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Spomienka   Sv. Moniky 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Spomienka   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
 

24.8 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu a Michala Kordík a syna Emila 

11:00 Za zdravie a pomoc Božiu pre Helenu 
26.8  Utorok 17:30 Za  Jána Béreš 15. výr a obojich rodičov 
27.8  Streda 17:30 Za  Petra Turňu 
28.8  Štvrtok 17:30 Za  kňaza Stanislava 
29.8  Piatok 17:30 Za  Valéra Štrbu a rodičov 
30.8  Sobota 16:00 Sobášna sv. omša za novomanželov Júliu Handlírovú a Jozefa Jakubca 

 

31.8. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Igora Živor, rodičov a súrodencov 
11:00 Aid. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 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 2. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu 
nedeľu 31. augusta 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. 

 Taktiež na budúcu nedeľu na sv. omši privítame v našej farnosti nového pána 
kaplána Mariusza Wierzbu. 

 Taktiež v nedeľu pozývame deti na faru. Pred začiatkom roka si urobíme 
opekačku. Stretneme sa o 16.30 hod. 

 V štvrtok 28. augusta po večernej sv. omši v Predajnej, okolo 19:30 hod. sa vo 
farskej klubovni uskutočni stretnutie Farskej Ekonomickej Rady. Pozývame 
všetkých členov. 

 Katolícke noviny sa venujú apoštolskej návšteve Svätého Otca Františka v Južnej 
Kórei; zameriavajú sa na škrupulantské svedomie, ktoré berie radosť zo života; 
venujú sa proroctvám, ktoré sa šíria v dnešnom svete. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 361,- €, 80 centov. Z toho v 
Jasení: 211,- €, 55 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 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 


