
P R E D A J N Á                                      28.09.2014 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
UTOROK     Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka   Sv. Terezie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
ŠTVRTOK     Spomienka   Svätých anjelov strážcov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Františka Assiského 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 28.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 29.09. 1500 Pohrebná  sv. omša  za † Jozefa Kupca 
    
Streda 01.10. 1730 Za † starých rodičov z rodiny Bobákovej a Machnerovej 
Štvrtok 02.10. 1730 Za † manžela Michala Michalčíka 
Piatok 03.10. 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 04.10. 800 Za † manžela Vojtecha a jeho rodičov 
Nedeľa 05.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 
 Od stredy sv. omše v Predajnej v týždni budú hodinu skôr, čiže o 17:30 hod. 
 Večeradlo z Pannou Máriou v tomto týždni bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou 

a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od stredy sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 

v modlitbe posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol 
hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa budeme modliť Sedembolestný ruženec. 
Pozývam všetkých, aby sme sa na tejto pobožnosti zúčastňovali v čo najväčšom počte. 
V tomto týždni modlitba posvätného ruženca bude vo štvrtok v rámci Večeradla, v 
piatok ju budú viesť deti a v iných dňoch dospelí. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. 
omšou. Na spoveď pozývam najmä žiakov, aby začali od októbra 9. prvých piatkov. Ku 
chorým v Predajnej v tomto mesiaci pôjdem výnimočne už v utorok od 9:00 hod. a v 
Jasení v piatok od 9:00 hod. Upozornite na to prosím našich chorých.  

 V piatok 3. októbra o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na apoštolskú návštevu Svätého Otca Františka 
v Albánsku; odpovedajú na otázku zmyslu života - prečo študovať, pracovať a žiť na 
tomto svete; prinášajú fotoreportáž z detskej súťaže na Edyho ranči pri Námestove. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 281 €, 60 centov. Z toho v Predajnej: 
99 €, 13 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 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                                           28.09.2014 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR: 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
UTOROK     Spomienka   Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
STREDA     Spomienka   Sv. Terezie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
ŠTVRTOK     Spomienka   Svätých anjelov strážcov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Františka Assiského 

ÚMYSLY: 
 

28.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Martu a Martina a ich rodičov 

30.9.  Utorok 16:30 Aid. 
1.10.  Streda 16:30 Aid. 
2.10.  Štvrtok 16:30 Za  manžela Ľubomíra Pšenku, sestru a otca 
3.10.  Piatok 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.10.  Sobota 9:00 Aid. 
   

5.10. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodičov Sidóniu a Ondreja Demeterových 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes popoludní o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie s rodičmi 

prvoprijímajúcich detí. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 
 Od utorka sv. omše v Jasení v týždni budú hodinu skôr, čiže o 16:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok a piatok bude poklona 

k Oltárnej sviatosti pred sv. omšou. 
 Od stredy sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe 

posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol hodiny pred sv. 
omšou, okrem piatku, kde sa modlime Sedembolestný ruženec. Pozývam všetkých, aby sme sa 
na tejto pobožnosti zúčastňovali v čo najväčšom počte. V tomto týždni modlitbu posvätného 
ruženca v stredu budú viesť deti, vo štvrtok - mládež, a v iných dňoch dospelí. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. omšou. Na 
spoveď pozývam najmä žiakov, aby začali od októbra 9. prvých piatkov. Ku chorým 
v Predajnej v tomto mesiaci pôjdem výnimočne už v utorok od 9:00 hod. a v Jasení v piatok 
od 9:00 hod. Upozornite na to prosím našich chorých.  

 Prosíme členky druhej ruži, aby si na budúcu nedeľu vymenili tajomstvá pri pani Miroslave 
Korbeľovej, ktorá sa stala jej horliteľkou. Pani Lýdii Šarinovej, ktorá túto službu doteraz s 
ochotou vykonávala, veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme, aby jej to dobrý Boh odmenil. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na apoštolskú návštevu Svätého Otca Františka v Albánsku; 
odpovedajú na otázku zmyslu života - prečo študovať, pracovať a žiť na tomto svete; 
prinášajú fotoreportáž z detskej súťaže na Edyho ranči pri Námestove. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 281 €, 60 centov. Z toho v Jasení: 182- €, 47 
centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
 

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


