
P R E D A J N Á                                      30.08.2015 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok  
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 30.08. 945 Za farníkov 
Pondelok 31.08. 1800 Za † Štefániu 
    
Streda 02.09. 1800 Poďakovanie za dožitých 90. rokov 
    
Piatok 04.09. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 05.09. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 06.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes pozývame deti na farský dvor. Pred začiatkom roka si 

urobíme opekačku. Stretneme sa o 16.00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 Zajtra, t.j. pondelok 31. augusta o 18:30 hod. vo farskej klubovni bude 
stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred 
svätými omšami. Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom roka 
pozývame najmä deti a mládež. A tiež pripomíname a povzbudzujeme 
o účasti na nedeľných sv. omšiach počas roka.  

 Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 4. septembra od 9:00 hod.  
 Na jesennú púť do Medžugorie v termíne od 16.9.2015–26.9.2015 sú 

ešte voľné miesta. Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete u p. 
Zdeny Peťkovej. 

 Katolícke noviny v čísle 35. prinášajú rozhovor s kňazom Ľubomírom 
Majtánom, duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Ríme; 
zameriavajú sa na sviatostný rozmer sobášneho obradu v kostole; 
približujú krásu a náročnosť sokoliarskeho umenia. 

 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                                           30.08.2015 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY: 

 
30.8. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Annu Demeterovú a manžela Martina 
11:00 Poďakovanie za 1. výr. sobáša Júlie a Jozefa Jakubcových 

1.9.  Utorok 17:00 Za  Máriu Gaboňovú nedož. 83. rokov a Amáliu Mamojkovú 
nedož. 79. rokov 

2.9.  Streda 17:00 Za  Juraja 
3.9.  Štvrtok 17:00 Za  syna Jána Bellu 4. výr. 
4.9.  Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
    
   
6.9. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Alenku Vaníkovú 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes pozývame deti na farský dvor. Pred začiatkom roka si urobíme 

opekačku. Stretneme sa o 16.00 hod. 
 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 31. augusta o 18:30 hod. vo farskej klubovni bude 
stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 
omšami. Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom roka pozývame najmä deti 
a mládež. A tiež pripomíname a povzbudzujeme o účasti na nedeľných sv. 
omšiach počas roka.  

 Ku chorým v Jasení pôjdeme v piatok 4. septembra od 8:00 hod. 
 Na jesennú púť do Medžugorie v termíne od 16.9.2015–26.9.2015 sú ešte voľné 

miesta. Prihlásiť sa a získať bližšie informácie môžete u p. Zdeny Peťkovej. 
 Katolícke noviny v čísle 35. prinášajú rozhovor s kňazom Ľubomírom 

Majtánom, duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie v Ríme; zameriavajú 
sa na sviatostný rozmer sobášneho obradu v kostole; približujú krásu a 
náročnosť sokoliarskeho umenia. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 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. 


