
P R E D A J N Á                                       25.9.2022 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
UTOROK   Spomienka  Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
STREDA   Spomienka  Sv. Václava, mučeníka 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
PIATOK   Spomienka  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 25.9. 930 Za farníkov 
Streda 28.9. 1800 Za † Elenu Rotterovú 1. výr. 
Piatok 30.9. 1800 Za † Jána Chamko a rodičov 
Sobota 1.10. 1600 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 2.10. 930 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 soboty začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 

v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
V dnešnej dobe je zvlášť dôležité pripomenúť si silu tejto modlitby, ktorú potvrdzujú 
aj prisľúbenia dané sv. Dominikovi a blahoslavenému dominikánovi Alanovi de la 
Roche. Na nástenke sa nachádza plagát s týmito prisľúbeniami.  

 1. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. 
Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom 
kostole už nebude. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 38 sa venujú osobnosti svätého Pátra Pia; 
rozprávajú sa so súčasným provinciálom kapucínov na Slovensku Norbertom 
Pšenčíkom o osobnosti Pátra Pia; ponúkajú fotoreportáž z miest, ktoré sú späté 
s pôsobením Pátra Pia. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 700,- €, z toho v Predajnej 270,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. 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                                           25.9.2022 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka  Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
UTOROK   Spomienka  Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
STREDA   Spomienka  Sv. Václava, mučeníka 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
PIATOK   Spomienka  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
25.9. Nedeľa 8:00 Za  Sláva Bučku a rodičov 

11:00 Za  Evu Bučkovú, rodičov, bratov a švagrinú 
27.9. Utorok 18:00 Za  Vierku Homolovú nedož. 84. rokov 
29.9. Štvrtok 18:00 Za  Martina nedož 100. rokov a manželku Martu 
1.10. Sobota 16:00 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
2.10. Nedeľa   8:00 Za Ružencové bratstvo 

11:00 Za  Jána a Vierku, a ich rodičov 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Od soboty začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 
v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
V dnešnej dobe je zvlášť dôležité pripomenúť si silu tejto modlitby, ktorú potvrdzujú 
aj prisľúbenia dané sv. Dominikovi a blahoslavenému dominikánovi Alanovi de la 
Roche. Na nástenke sa nachádza plagát s týmito prisľúbeniami.  

 1. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 h. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša v Predajnej už nebude. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 38 sa venujú osobnosti svätého Pátra Pia; 
rozprávajú sa so súčasným provinciálom kapucínov na Slovensku Norbertom 
Pšenčíkom o osobnosti Pátra Pia; ponúkajú fotoreportáž z miest, ktoré sú späté 
s pôsobením Pátra Pia. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 700,- €, z toho v Jasení 430,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí upratali a vyzdobili kostol. 

 

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


