
P R E D A J N Á                                      27.08.2017 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok  
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.08. 1030 Za farníkov 
Pondelok 28.08. 1800 Za † Vojtecha Rottera a jeho rodinu 
Utorok 29.08. 1200 Pohrebná sv. omša za † Milana Dunajského 
Streda 30.08. 1800 Za † Ivana Foltányho 25. výr. 
Štvrtok 31.08. 1800 Za † Magdalénu, jej rodičov a starých rodičov 
Piatok 01.09. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 02.09. 1600 Za farníkov        Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 03.09.  945 Za Ružencové Bratstvo 

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

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 1. septembra od 8:30 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 2. septembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. 
pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Od budúcej nedele sv. omše vo farskom kostole v nedeľu budú o 9:45 hod. 
 V pondelok 4. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 3. 

septembra pozývame na sv. omšu o 9:45 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento rok 
aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Drahí farníci, 15. septembra na Kalvárii budeme prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie, ktorá v tomto roku bude spojená s 25. výr. posvätenia novopostavenej kaplnky. 
Na našu slávnosť pozvanie prijal Mons. Stanislav Stolárik, náš diecézny biskup. A okrem 
biskupa sú pozvaní vdp. Jozefa Strapko, otcovia pallotíni, ktorí pôsobili vo farnosti a kňazi 
z dekanátu. Na toto výročie sú už pripravené štyri informačné tabule s drevorezbou, a ktoré 
chceme osadiť po ceste hore. Nie sú ešte vyriešené schody pri kaplnke. Preto moja srdečná 
prosba: 1) či by sa našli osoby, ktoré by skúsili opraviť aspoň poškodenú dlažbu; 2) či by stolári 
pripravili hranoly so strieškou, aby sme mohli osadiť tabule. Podrobné informácie týkajúce sa 
tabúl sú na Ocú v Predajnej. Dobrodincov prosíme o dobrovoľne príspevky na tieto tabule. 
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť teda farníkov z Predajnej a Jasenia. Prosíme, aby 
v tomto roku farníci z Predajnej sa postarali o výzdobu kaplnky, a farníci z Jasenia pripravili 
malé pohostenie. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 34 sa zameriavajú na posudzovanie svätosti detí; venujú sa téme 
darovania a transplantácie orgánov; spomínajú na nedávno zosnulého hudobníka Mariána 
Vargu; približujú život obyvateľov Filipín. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1360,- €, z toho v Predajnej 142,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. 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                                           27.08.2017 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
27.8. Nedeľa 9:00 Za  Annu Čižmárovú 

  
29.8. Utorok 17:00 Za Božiu pomoc v chorobe 
30.8. Streda 17:00 Za  Miroslava Markusa 
31.8. Štvrtok 17:00 Za  Františka a Silvestra a rodičov 
  1.9. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
  2.9. Sobota 16:00 Za  Annu Longauerovú 30. výr. Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
   
  3.9. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Aid. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 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. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdeme v piatok 1. septembra od 8:00 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 2. septembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. 
pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Ranná sv. omša v kostole už nebude. 

 Od budúcej nedele sv. omše v Jasení v nedeľu budú o 8:30 a 11:00 hod. 
 V pondelok 4. septembra máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 3. 

septembra pozývame na sv. omšu o 11:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento 
rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Drahí farníci, 15. septembra na Kalvárii budeme prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie, ktorá v tomto roku bude spojená s 25. výr. posvätenia novopostavenej kaplnky. 
Na našu slávnosť pozvanie prijal Mons. Stanislav Stolárik, náš diecézny biskup. A okrem 
biskupa sú pozvaní vdp. Jozefa Strapko, otcovia pallotíni, ktorí pôsobili vo farnosti a kňazi 
z dekanátu. Na toto výročie sú už pripravené štyri informačné tabule s drevorezbou, a ktoré 
chceme osadiť po ceste hore. Nie sú ešte vyriešené schody pri kaplnke. Preto moja srdečná 
prosba: 1) či by sa našli osoby, ktoré by skúsili opraviť aspoň poškodenú dlažbu; 2) či by stolári 
pripravili hranoly so strieškou, aby sme mohli osadiť tabule. Podrobné informácie týkajúce sa 
tabúl sú na Ocú v Predajnej. Dobrodincov prosíme o dobrovoľne príspevky na tieto tabule. 
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť teda farníkov z Predajnej a Jasenia. Prosíme, aby 
v tomto roku farníci z Predajnej sa postarali o výzdobu kaplnky, a farníci z Jasenia pripravili 
malé pohostenie. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 34 sa zameriavajú na posudzovanie svätosti detí; venujú sa téme 
darovania a transplantácie orgánov; spomínajú na nedávno zosnulého hudobníka Mariána 
Vargu; približujú život obyvateľov Filipín. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1360,- €, z toho v Jasení 1218,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za milodary! 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

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


