
P R E D A J N Á                                      29.8.2021 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PIATOK   Spomienka  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY 

Nedeľa 29.9. 945 Za farníkov 
Streda 1.9. 1800 Za † Petra Mistrika 
Piatok 3.9. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 4.9. 1030 
1500 

Za farníkov    Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Sobášny obrad  

Nedeľa 5.9. 945 Za Ružencové bratstvo 
OZNAMY 

 V utorok 31.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých 
členov. 

 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Predajnej pôjdem v piatok 3.9. od 9:00 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. 

 4.9. je prvá sobota v mesiaci. Z dôvodu sobášov, fatimskú pobožnosť začneme pred poludním 
o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. 
Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

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

 Katolícke noviny v čísle 34 uverejňujú katechézu bratislavského pomocného biskupa Jozefa 
Haľka, v ktorej sa venuje mariánskej úcte pápeža Františka a jeho vnímaniu pokory Panny Márie; 
Približujú ekumenické úsilie pápeža Františka, ktoré možno vnímať nielen v snahe o dialóg, ale 
tiež v tom, ako na cestu jednoty pozýva i svojich veriacich; Vysvetľujú, prečo je svätý Jozef 
nádejou chorých a patrónom umierajúcich; Predstavujú životný príbeh politického väzňa, lekára 
Vladimíra Sterculu; Upozorňujú na tragickú situáciu v etiópskom regióne Tigraj, ktorý túži po 
pokoji a zmierení. 

 Na kostol rehoľa sestier obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 3 

Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, bytom Predajná. 
Ohlášky 3 

Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, bytom Jasenie, a Tatiana Slosiariková, bytom Ráztoka.  
Ohlášky 1 

Dňa 18.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Andrej Šarník a Sandra Kvačkajová, bytom Jasenie. 
Ohlášky 1 

Dňa 11.9.2021 chcú v Medzibrode uzatvoriť manželstvo Ľuboš Strmeň a Petra Stražovcová, bytom 
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                                           29.8.2021 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PIATOK   Spomienka  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY 

 

29.8. 
 

Nedeľa 8:30 Za Božiu pomoc a poďakovanie pre Emerencianu za dožitých 96. rokov 
11:00 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Vladimíra 

31.8. Utorok 17:00 Za  Jozefa Hôrčika, rodičov a bratov 
2.9. Štvrtok 17:00 Za  Jána Čierneho 
3.9. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.9. Sobota 10:30 

16:30 
Za farníkov    Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Sobášny obrad 

 

5.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové bratstvo 
11:00 Za  Mariana 

OZNAMY 
 V utorok 31.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých 

členov. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Jasení pôjdem v piatok 3.9. 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. 

 4.9. je prvá sobota v mesiaci. Z dôvodu sobášov, fatimskú pobožnosť začneme pred poludním 
o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. 
Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

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

 Katolícke noviny v čísle 34 uverejňujú katechézu bratislavského pomocného biskupa Jozefa 
Haľka, v ktorej sa venuje mariánskej úcte pápeža Františka a jeho vnímaniu pokory Panny Márie; 
Približujú ekumenické úsilie pápeža Františka, ktoré možno vnímať nielen v snahe o dialóg, ale 
tiež v tom, ako na cestu jednoty pozýva i svojich veriacich; Vysvetľujú, prečo je svätý Jozef 
nádejou chorých a patrónom umierajúcich; Predstavujú životný príbeh politického väzňa, lekára 
Vladimíra Sterculu; Upozorňujú na tragickú situáciu v etiópskom regióne Tigraj, ktorý túži po 
pokoji a zmierení. 

 Na kostol rodičia prvoprijímajúcich deti obetovali 35,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 3 

Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, bytom Predajná. 
Ohlášky 3 

Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, bytom Jasenie, a Tatiana Slosiariková, bytom Ráztoka.  
Ohlášky 1 

Dňa 18.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Andrej Šarník a Sandra Kvačkajová, bytom Jasenie. 
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. 


