P R E D A J N Á

23.8.2020

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Nedeľa

➢

➢

➢

➢

➢

➢

23.8. 10

00

Za † rodičov Máriu a Ondreja Šulajových, otca Juraja
Zdechovana, rodičov Annu a Jozefa Dunajských,
manžela Milana, dcérku Denisku, a vnučku Vannesku
Za † Máriu Košíkovú
Za farníkov

1800
1800
1800 Za † starých rodičov Štefana a Margitu Kudelkových a Máriu Lány
1000 Za † rodinu Kováčikovú a dcéru Alenku
OZNAMY
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po
sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
V utorok 25.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam
všetkých členov.
Na budúcu nedeľu 30.8. o 18:30 hod. pozývam do farskej klubovne v Predajnej na
stretnutie rodičov prvoprijímjúcich deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v
Predajnej.
2.9. tj. streda, máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 30.8.
pozývam na sv. omšu o 10:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento
školský rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.
Katolícke noviny v čísle 34 vysvetľujú, prečo náboženská sloboda nie je
samozrejmosťou; prinášajú reportáž z farnosti Holíč; predstavujú svetoznáme
osobnosti, ktoré sa otvorene hlásia ku Katolíckej cirkvi.
Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 480,- €, z toho v Predajnej 155,- €.
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.

Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa
➢

Sviatok
Spomienka
Spomienka
Spomienka

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Bartolomeja, apoštola
Sv. Moniky
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
ÚMYSLY

26.8.
28.8.
29.8.
30.8.

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

J A S E N I E

23.8.2020

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Sviatok
Spomienka
Spomienka
Spomienka

23.8. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Bartolomeja, apoštola
Sv. Moniky
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
ÚMYSLY

8:30 Za  manžela Františka 10. výr.

25.8. Utorok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových
27.8. Štvrtok 17:00 Za nedožitých 80. rokov Františka, syna Róberta, brata Silvestra a rodičov
28.8. Piatok 16:00 Sobášny obrad
30.8. Nedeľa 8:30 Za  Jána Košíka, manželku Annu a syna Jána

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

OZNAMY
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej sviatosti.
V utorok 25.8. o 18:15 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam
všetkých členov.
Na budúcu nedeľu 30.8. o 18:00 hod. pozývam do kostola v Jasení na stretnutie
rodičov prvoprijímjúcich deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v Jasení.
V stredu 2.9. máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 30.8.
pozývam na sv. omšu o 8:30 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento rok aj s
Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.
Katolícke noviny v čísle 34 vysvetľujú, prečo náboženská sloboda nie je
samozrejmosťou; prinášajú reportáž z farnosti Holíč; predstavujú svetoznáme
osobnosti, ktoré sa otvorene hlásia ku Katolíckej cirkvi.
Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 480,- €, z toho v Jasení 325,- €. Pán
Boh zaplať za Vaše milodary.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

