
P R E D A J N Á                                      14.09.2014 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
Povýšenie Svätého kríža 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK   Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
UTOROK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza,  

a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 14.09. 
700 

 
1030 

Za † Viliama a Ľudmilu 
 
Sv. omša pri kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Kramliští 

Pondelok 15.09. 
700 

 
1100 

Za farníkov 
 
Poďakovanie Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu 

    
Streda 17.09.  1830 Za † Jána Maka 
Štvrtok 18.09. 1830 Za † Máriu Kubaškovú 
Piatok 19.09. 1830 Za † Juraja nedož. 80. rokov a rodičov 
Sobota 20.09. 800 Za pomoc Božiu pre Vierku pri operácii 
Nedeľa 21.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 

Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej 
krížovej ceste, bude ešte Krížová cesta Sedembolestnej. Potom okolo 11:00 hod., sa začne 
sv. omša, počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši 
bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na chvíľu sa 
zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na 
Kalváriu sv. omša bude v tento deň vo farskom kostole o 7:00 hod. 

 Vecí na pohostenie môžete odniesť do spoločenského domu dnes od 18:00 - 19:00 hod. 
a zajtra od 7:00 – 8:00 hod. 

 V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo 
štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  

 V sobotu 20. septembra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 Na budúcu nedeľu 21. septembra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden 

deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. 
 Katolícke noviny sa venujú dlhej tradícii mariánskej úcty slovenského národa; zameriavajú 

sa na zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie; prinášajú 
rozhovor s predsedom Konferencie biskupov Slovenska, bratislavským arcibiskupom 
Stanislavom Zvolenským. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltaniovej. 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                                           14.09.2014 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
Povýšenie Svätého kríža 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK   Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
UTOROK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza,  

a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
ÚMYSLY: 

 
14.9. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu Sanitrovú 30. deň 
10:30 Za  Annu Kánovú 2. výr., manžela Emila 30. výr. a rodičov 

Sv. omša pri kaplnke na Kramliští 
15.9. Pondelok 8:15 

 

11:00 
Za Božiu pomoc rodine 
Na úmysel - na Kalvárii 

16.9.  Utorok 17:30 Za  Ondreja a Alžbetu Núterových 
17.9.  Streda 17:30 Za  Jozefa Núter, dcéru Martu, zaťov Jozefa a Ľubomíra 
18.9.  Štvrtok 17:30 Za  Janu a Jána Uhlerových a starých rodičov 
19.9.  Piatok 17:30 Za farníkov 
20.9.  Sobota 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc 

   

21.9. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  rodičov Veroniku a Mareka Núterových 
11:00 Za  Matúša Hatalu 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vyzdobovanie kaplnky na Kalvárii. Prosba, aby ste veci na 

výzdobu doniesli ku p. Jurajovi Senčekovi. 
 Zajtra 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 

Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej 
krížovej ceste, bude ešte Krížová cesta Sedembolestnej. Potom okolo 11:00 hod., sa začne sv. 
omša, počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Po sv. omši bude 
občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na chvíľu sa 
zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na 
Kalváriu sv. omša bude v tento deň v kostole o 8:15 hod., čiže 15. min skôr. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Od najbližšej soboty 20. septembra sv. omše v Jasení budú o 9:00 hod. 
 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 

stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 21. septembra bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu máme jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden 

deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu. 
 Katolícke noviny sa venujú dlhej tradícii mariánskej úcty slovenského národa; zameriavajú sa 

na zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie; prinášajú rozhovor s 
predsedom Konferencie biskupov Slovenska, bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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


