
P R E D A J N Á                                      03.09.2017 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice  
ŠTVRTOK  Spomienka   Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov  
PIATOK   Sviatok    Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 03.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 04.09. 1800 Za † rodičov 
Streda 06.09. 1800 Za † Štefániu a rodičov 
Štvrtok 07.09. 1800 Poďakovanie za Božiu pomoc mame 
Piatok 08.09. 1800 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre sestru 
Sobota 09.09. 1800 Za † Tomáša Bučko a rodičov 
Nedeľa 10.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Zajtra t.j. pondelok 4. septembra o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie 
Farskej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V utorok 5. septembra o 18:00 hod. pozývame na stretnutie všetkých miništrantov, 
aj tých, ktorí by chceli miništrovať. Účasť je povinná.  

 Pripomíname o odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra, 
ktorá v tomto roku bude spojená s 25. výr. posvätenia novopostavenej kaplnky na 
Kalvárii. Na toto výročie sú už pripravené štyri informačné tabule s drevorezbou, 
ktoré budú osadené na Kalvárii zatiaľ provizórne. Keďže sa nikto neprihlásil, kto 
by mohol opraviť schody pri kaplnke, ostanú také aké sú. 
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť, termín si dohodnite medzi sebou. 
Prosíme, aby farníci z Predajnej sa postarali o výzdobu kaplnky, a farníci z Jasenia 
pripravili malé pohostenie. Prosíme farníkov o pomoc, súdržnosť a ústretovosť pri 
organizovaní našej slávnosti. 

 Aby sme sa do odpustovej slávnosti pripravili aj duchovne, od stredy 6. septembra 
sa začneme po sv. omši modliť deviatnik k Panne Márii. 

 V sobotu 9. septembra o 16:00 hod. pozývame do klubovne mládež našej farnosti, 
ktorá chce pomôcť pri odpuste na Kalvárii. 

 Katolícke noviny v čísle 35 vysvetľujú, aká dlhá cesta viedla k dekrétu o mučeníctve 
Titusa Zemana; a venujú sa odkazu svätého Augustína. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na informačné tabule s drevorezbou. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

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



 

J A S E N I E                                           03.09.2017 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice  
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov  
PIATOK   Sviatok    Narodenie Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

3.9. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Aid. 
5.9.  Utorok 17:00 Za  Annu Bodnarikovú 
6.9.  Streda 17:00 Za  Jozefa Kubove, rodičov a brata 
7.9.  Štvrtok 17:00 Ďakovná za Božiu pomoc 
8.9.  Piatok 17:00 Za  Veroniku Sekáčovú a zaťa Jaroslava 
9.9.  Sobota 7:30 Za  Máriu a Jána Sanitrových 

  

10.9. 
 
Nedeľa   8:30 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 

11:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov - manželov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Zajtra t.j. pondelok 4. septembra o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 
rady. Pozývam všetkých členov. 

 V utorok 5. septembra o 18:00 hod. pozývame na stretnutie všetkých miništrantov, aj 
tých, ktorí by chceli miništrovať. Účasť je povinná.  

 Pripomíname o odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra, ktorá 
v tomto roku bude spojená s 25. výr. posvätenia novopostavenej kaplnky na Kalvárii. Na 
toto výročie sú už pripravené štyri informačné tabule s drevorezbou, ktoré budú osadené 
na Kalvárii zatiaľ provizórne. Keďže sa nikto neprihlásil, kto by mohol opraviť schody 
pri kaplnke, ostanú také aké sú. 
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť, termín si dohodnite medzi sebou. Prosíme, 
aby farníci z Predajnej sa postarali o výzdobu kaplnky, a farníci z Jasenia pripravili malé 
pohostenie. Prosíme farníkov o pomoc, súdržnosť a ústretovosť pri organizovaní našej 
slávnosti. 

 Aby sme sa do odpustovej slávnosti pripravili aj duchovne, od stredy 6. septembra sa 
začneme po sv. omši modliť deviatnik k Panne Márii. 

 V sobotu 9. septembra o 16:00 hod. pozývame do klubovne mládež našej farnosti, ktorá 
chce pomôcť pri odpuste na Kalvárii. 

 Katolícke noviny v čísle 35 vysvetľujú, aká dlhá cesta viedla k dekrétu o mučeníctve 
Titusa Zemana; a venujú sa odkazu svätého Augustína. 

 Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 300,- a 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary! 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na informačné tabule s drevorezbou. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

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


