
P R E D A J N Á                                      15.09.2013 

Farské oznamy na Sedembolestnú 
Pannu Máriu – patrónku Slovenska 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov  
PIATOK:          Spomienka:  Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza, 

a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA:         Sviatok:    Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.09.2013 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Poďakovanie za uzdravenie Evy a modlitby od farníkov 
Pondelok 16.09.2013 1500 Pohrebná sv. omša za † Jozefa Kuracinu 
Utorok 17.09.2013 1830 Za † Jána Rečla 30. deň 
Streda 18.09.2013 1830 Aid. 

Štvrtok 19.09.2013 1830 
Za uzdravenie a Božiu pomoc pre manžela Jána a syna 
Jána 

Piatok 20.09.2013 1830 Za † rodičov a brata z rodiny Čumovej 

Sobota 21.09.2013 800 Za † Margarétu Paleníkovú (po sv. omši bude uloženie 
urny do hrobu) 

Nedeľa 22.09.2013 
700 

 

945 

Za † z rodiny Foltaniovej, Ligasovej a Šúrovej  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Od 14. do 22. septembra sa po sv. omši modlime novénu za život pred Národným 

pochodom za život. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka 

poklona k sviatosti Oltárnej. 
 V piatok 20. septembra o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. 

A v sobotu 21. septembra vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké 
stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je 
povinná! 

 Na budúcu nedeľu 22. septembra bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. Záväzný je iba 
jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. 

 Katolícke noviny sa venujú histórií sviatku Sedembolestnej Panny Márie – patrónky 
Slovenska a vysvetľujú spolu so známym exorcistom Eliasom Vellom, prečo sa 
vystavuje nebezpečenstvu človek veriaci na horoskopy a veštenie. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 290 €, 92 centov. Z toho 
v Predajnej: 116 €, 79 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 
piatok upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           15.09.2013 

Farské oznamy na Sedembolestnú 
Pannu Máriu – patrónku Slovenska 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov  
PIATOK:          Spomienka:  Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza,  

a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
SOBOTA:         Sviatok:   Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 

ÚMYSLY: 
 

15.9 
 
Nedeľa 

8:15 Za  rodičov Martina, Alžbetu a súrodencov 
11:00 Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii 

17.9  Utorok 17:30 Aid. 
18.9  Streda 17:30 Aid. 
19.9  Štvrtok 17:30 Aid. 
20.9  Piatok 17:30 Za  Máriu a Andreja Mrvikových 
21.9  Sobota 7:00 Aid. 
   

22.9 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Jána Havrana, jeho rodičov a rodinu Mikloškovú 
11:00 Za  Amáliu a Jána Mamojku 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.  
 Od 14. do 22. septembra sa po sv. omši modlime novénu za život pred 

Národným pochodom za život. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši 

krátka poklona k sviatosti Oltárnej.  
 V piatok 20. septembra o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. 

omša. A v sobotu 21. septembra vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude 
birmovanecké stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. 
omši a stretnutí je povinná! 

 V utorok 17. septembra po sv. omši v Jasení o 17:30 hod. bude v kostole 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Na budúcu nedeľu 22. septembra bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni 
stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. Záväzný 
je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. 

 Katolícke noviny sa venujú histórií sviatku Sedembolestnej Panny Márie – 
patrónky Slovenska a vysvetľujú spolu so známym exorcistom Eliasom Vellom, 
prečo sa vystavuje nebezpečenstvu človek veriaci na horoskopy a veštenie. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 290 €, 92 centov. Z toho v 
Jasení: 174- €, 13 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme za 
minule upratanie.  
 

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


