
P R E D A J N Á                                      08.09.2019 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
NEDEĽA    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

ÚMYSLY 
Nedeľa 8.9. 945 Za † Valériu Barbierikovú nedož. 96. rokov 
Streda 11.9. 1800 Za † manžela, rodičov a brata 
Piatok 13.9. 1800 Za † Jozefa a Štefana Kuracinových 
Sobota 14.9. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Nedeľa 15.9. 1100 Poďakovanie za úrodu 

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

omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V sobotu 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na 

Kramlišti o 17:00 hod. 
 V nedeľu 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie. Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová 
cesta Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude 
Mons. Miloš Gazdík, generálny vikár rožňavskej diecézy. Po sv. omši bude malé 
občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v 
Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. 
Prosíme, aby farníci z Jasenia pripravili malé pohostenie. Farníci z Predajnej sa postarajú 
o výzdobu kaplnky. Veci na výzdobu (ovocie, zeleninu, kvety a pod.) prosíme, aby ste 
doniesli v pripravených košíkoch, na faru do obeda 14.9. Kaplnka sa bude vyzdobovať v 
sobotu o 14:00 hod., a prosíme o pomoc pri výzdobe. 
Upratovanie Kalvárie bude v stredu 11.9. od 9:00 hod. Za upratanie je zodpovedná celá 
farnosť. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 36 prinášajú reportáž z Kostola svätých košických mučeníkov 
v Humennom; informujú o návšteve sochy Panny Márie Fatimskej vo farnosti Nové Zámky; 
ponúkajú rozhovor s akad. maliarom Stanislavom Lajdom, ktorého púta dielo Leonarda da 
Vinciho. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 21. septembra 2019 v Predajnej chcú uzatvoriť manželstvo: Pavol Šlichta, ktorý pochádza z farnosti 
Banská Bystrica - mesto, a Zuzana Compelová, ktorá pochádza z farnosti Predajná.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb. 
 

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



 

J A S E N I E                                           08.09.2019 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
NEDEĽA    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

ÚMYSLY 
 

8.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána Riesa, manželku Jozefínu, synov Drahoslava 
a Dominika a neter Táničku 

11:00 Za  Dávida Zohna 
10.9. Utorok 17:00 Za  rodičov Veroniku a Marka, ich syna Jozefa s manželkou a ich dcéry 
12.9. Štvrtok 17:00 Za  Máriu a Antona Sanitrových, syna Jána a dcéru Máriu 
14.9. Sobota 17:00 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 

Za  Annu Kánovú, manžela Emila a ich rodičov 
 

15.9. 
 

Nedeľa   7:30 Za  Jána Gaboňa, manželku, syna a vnuka 
11:00 Poďakovanie za úrodu 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na 

Kramlišti o 17:00 hod. 
 V nedeľu 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny 

Márie. Začneme o 9:45 h. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude Mons. 
Miloš Gazdík, generálny vikár rožňavskej diecézy. Po sv. omši bude malé občerstvenie. Pre 
tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno 
o 7:30 hod. 
Prosíme, aby farníci z Jasenia pripravili malé pohostenie. Koláče a pod. prosíme aby ste nosili 
v sobotu 14.9. ku p. Elenke Kordíkovej. Farníci z Predajnej sa postarajú o výzdobu kaplnky. 
Upratovanie Kalvárie bude v stredu 11.9. od 9:00 hod. Za upratanie je zodpovedná celá 
farnosť. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 36 prinášajú reportáž z Kostola svätých košických mučeníkov 
v Humennom; informujú o návšteve sochy Panny Márie Fatimskej vo farnosti Nové Zámky; 
ponúkajú rozhovor s akad. maliarom Stanislavom Lajdom, ktorého púta dielo Leonarda da 
Vinciho. 

 Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol.  
 Zajtra tj. pondelok o 16:00 bude pri kostole brigáda pre chlapov, ktorí chcú pomôcť pri 

odstránení koreňov pri múriku. 
 

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


