
P R E D A J N Á                                      28.8.2022 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 
SOBOTA    Spomienka  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.8. 930 Za † brata Petra Mistrika 
Utorok 30.8. 1400 Pohrebný obrad v dome smútku za † Petra Hlásnika 
Streda 31.8. 1800 Za † Helenu Šušovú 
Piatok 2.9. 1830 Za živých a mŕtvych členov BBSJ 
Sobota 3.9. 1700 Za † Ľudmilu Novotnú Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 4.9. 930 Za Ružencové bratstvo 

OZNAMY 
 Od budúcej nedele sv. omša v Jasení bude aj o 11:00 hod.  
 V utorok 30.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdem v piatok 2.9. od 9:30 hod., po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom školského roka pozývam deti 
a mládež. A tiež pripomínam a povzbudzujem o účasti na nedeľných sv. omšiach počas šk. 
roka. 

 3.9. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 h. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 V pondelok 5.9. máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 4.9. 
pozývam na sv. omšu o 9:30 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento školský rok 
aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok. 

 O dva týždne, vo štvrtok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie. Prosíme aby tento rok farníci z Predajnej pripravili malé 
pohostenie a farníci z Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. Za upratanie Kalvárie je 
zodpovedná celá farnosť. 

 Katolícke noviny v čísle 34 prinášajú reportáž z pohrebu kardinála Jozefa Tomka 
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach; pri príležitosti sviatku sv. Augustína zaostrujú na tohto 
veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi; prinášajú rozhovor s predstaveným jedinej komunity 
augustiniánov na Slovensku, pátrom Jurajom Pigulom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 670,- €, z toho v Predajnej 250,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 

 

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



J A S E N I E                                           28.8.2022 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 
SOBOTA    Spomienka  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
28.8. Nedeľa 8:00 Za  Jána, Helenu ich rodičov, súrodencov a syna Juraja 

  
30.8. Utorok 17:00 Za  Gregora Nútera 4. výr. a jeho rodičov 
1.9. Štvrtok 18:00 Za  manžela Františka jeho rodičov a Štefana 
2.9. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 
3.9. Sobota 17:00 Za  Ľudmilu Novotnú Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

4.9. 
 

Nedeľa   8:00 Za Ružencové bratstvo 
11:00 Za  Máriu nedož. 90. rokov a Jozefa Bartoša 

OZNAMY 
 Od budúcej nedele sv. omša v Jasení bude aj o 11:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v utorok 30.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 2.9. od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená hodinu 
pred sv. omšou. Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom školského roka pozývam deti 
a mládež. A tiež pripomínam a povzbudzujem o účasti na nedeľných sv. omšiach počas šk. 
roka. 

 3.9. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 h. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Pozývame všetky deti malé aj veľké na skúšku spevu, ktorá bude v sobotu 3.9.2022 o 16:00 
hod. v kostole v Jasení a tiež v nedeľu hodinu pred detskou sv. omšou. Samozrejme radi 
privítame každého kto ma chuť spievať.  

 V pondelok 5.9. máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 4.9. 
pozývam 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.  

 O dva týždne, vo štvrtok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť 
Sedembolestnej Panny Márie. Prosíme aby tento rok farníci z Predajnej pripravili malé 
pohostenie a farníci z  Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. Za upratanie Kalvárie je 
zodpovedná celá farnosť. 

 Katolícke noviny v čísle 34 prinášajú reportáž z pohrebu kardinála Jozefa Tomka 
v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach; pri príležitosti sviatku sv. Augustína zaostrujú na tohto 
veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi; prinášajú rozhovor s predstaveným jedinej komunity 
augustiniánov na Slovensku, pátrom Jurajom Pigulom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 670,- €, z toho v Jasení 420,- €.  
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,-€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


