
Farské oznamy 
24. nedeľa cez rok 

(11.09.2011) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK : Spomienka:  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
STREDA:     Sviatok:   Povýšenia Svätého Kríža 
ŠTVRTOK:   Slávnosť: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK:    Spomienka: Svätých - Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

Nedeľa 11.09.2011
700 

 
945 

† z rodiny Rubáčovej  
 
Za farníkov  

Pondelok 12.09.2011 1830 † Máriu, manžela a syna 
Utorok 13.09.2011 1830 † Daniela Bullu ( 40. výr.) 

Streda 14.09.2011  
1700 

† z rodiny: Makovej a Murgašovej ( pri Kaplnke 
na Kramliští) 

Štvrtok 15.09.2011 730 
1100 

aid 
Poďakovanie za úrodu a plody zeme  (na 
Kalvárii) 

Piatok 16.09.2011 1830 na úmysel 
Sobota 17.09.2011 800 za Božiu pomoc pre rodinu 

Nedeľa 18.09.2011
700 

 
945 

† manžela  
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Na budúci utorok bude celé Slovensko prežívať slávnosť patrónky Slovenska na našej Kalvárii. Aby sa 
táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom prostredí,  v pondelok čiže už zajtra 
od 900 hod. bude upratovanie Kalvárie. Pozývame všetkých, mladých aj starších. Prosíme, aby farníci 
z Predajnej sa v tomto roku postarali o výzdobu kaplnky a oltára.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. pri jaskynke pod Kalváriou.  
 Dnes o hod. 15: 30 bude v kostole skúška farského spevokolu.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať:  o význame a zmysle náboženských pútí alebo 
o v súčasnosti najvyššie postavenom slovákovi vo Vatikáne.  
 Zajtra hodinu pred sv. Omšou bude večeradlo.  
 V stredu je sviatok Povýšenia sv. Kríža, preto bude sv. Omša iba na Kramlišti pri kaplnke o 17 hod.  
 Nezabudnime že v stredu  prežívame na Kalvárii odpustovú slávnosť a každý, kto môže príďme si po 
potrebné odpustky, pre nás aj naše rodiny. Začíname Krížovou cestou pod Kalváriou o 10 hod. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Dve bohu známe osoby  obetovali na farskú kotolňu sumu   
100 €. Doposiaľ sme počas dvoch mesiacov na farskú kotolňu vyzbierali sumu 2470 €. Úprimné Pán 
Boh zaplať. Prosíme Vás o Vašu žičlivosť aj pri budúco týždňovej farskej zbierke.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá časť ruže Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.      

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



Farské oznamy 
24. nedeľa cez rok 

(11.09.2011) 
 J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK : Spomienka:  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
STREDA: Sviatok:        Povýšenia Svätého Kríža 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
PIATOK:     Spomienka:  Svätých - Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

 

11.9. 

 

Nedeľa 

8:30 Za  Antóniu a Pavla Sojkových,  

Melániu a Jozefa Náterových  

11:00 Za  Jozefa Kvačkaja (15 výr.) 

12.9. Pondel. 17:00 Za  Juditu, Emila Daučíkových a rodičov 

13.9. Utorok 17:00 Za  rodinu Grúberovú a Longauerovú 

14.8. Streda 17:00 Za  Martu, Štefana Sekáčových a rodičov 

15.9. Štvrtok 8:30 Za  Milana Galfyho, jeho rodičov a starých rodičov 

  11:00 (na Kalvárii)  

16.9. Piatok 17:00 Za  Gizelu a Jozefa Mravíkových 

17.9. Sobota 9:00 Za  Emanuela Kordíka (5, výr.) 

 

18.9. 

 

Nedeľa 

  8:30 

 11:00 

Za  Júliu Šarinovú, Martu a Jozefa Tišákových 

Za  Jozefa Luptáka, Emíliu a Emila Janovských 

OZNAMY: 
 Na budúci utorok bude celé Slovensko prežívať slávnosť patrónky Slovenska na našej Kalvárii. Aby sa 
táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom prostredí,  v pondelok čiže už zajtra 
od 900 hod. bude upratovanie Kalvárie. Pozývame všetkých, mladých aj starších. Prosíme farníkov 
z Jasenia, aby pripravili pohostenie.  
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. aj pri jaskynke pod Kalváriou.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať:  o význame a zmysle náboženských pútí alebo 
o v súčasnosti najvyššie postavenom slovákovi vo Vatikáne.  
 V utorok hodinu pred sv. Omšou bude večeradlo.  
 V stredu je sviatok Povýšenia sv. Kríža, preto bude sv. Omša iba na Kramlišti pri kaplnke o 17 hod.  
 Nezabudnime že v stredu  prežívame na Kalvárii odpustovú slávnosť a každý, kto môže príďme si po 
potrebné odpustky, pre nás aj naše rodiny. Začíname Krížovou cestou pod Kalváriou o 10 hod. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Dve bohu známe osoby  obetovali na farskú kotolňu sumu   
100 €. Doposiaľ sme počas dvoch mesiacov na farskú kotolňu vyzbierali sumu 2470 €. Úprimné Pán 
Boh zaplať. Prosíme Vás o Vašu žičlivosť aj pri budúco týždňovej farskej zbierke.     
 O upratovanie kostola sa postará 4. ruža pani Demeterovej. Ďakujeme za upratanie včera.  

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


