P R E D A J N Á

30.8.2020

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok
ŠTVRTOK

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Spomienka

30.8.
2.9.
4.9.
5.9.
6.9.

1000
1800
1815
1630
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
ÚMYSLY

Za † rodinu Kováčikovú a dcéru Alenku
Za † Rozáliu a Pavla Fedorových
Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové bratstvo
OZNAMY

Dnes o 18:30 hod. pozývam do farskej klubovne v Predajnej na stretnutie rodičov
prvoprijímjúcich deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v Predajnej.
➢ V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
➢ Vo štvrtok 3.9. po sv. omši v Jasení, o 18:00 hod. bude nácvik spevu pre
prvoprijímjúce deti.
➢ Od budúcej nedele sv. omša v Predajnej bude o 9:45 hod. a v Jasení budú o 8:30
a 11:00 hod.
➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami.
Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 4.9. od 10:00 hod., po sv. omši bude poklona
k Oltárnej Sviatosti.
Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom šk. roka pozývam deti a mládež. A tiež
pripomínam a povzbudzujem o účasti na nedeľných sv. omšiach počas šk. roka.
➢ 5.9. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:30 hod. pod
Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už
nebude.
➢ O dva týždne, v utorok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie. Pozvanie na našu slávnosť prijal gréckokatolícky kňaz o.
Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen. Prosíme aby tento rok farníci
z Predajnej pripravili malé pohostenie a farníci z Jasenia sa postarajú o výzdobu
kaplnky. Za upratanie Kalvárie je zodpovedná cela farnosť.
➢ Katolícke noviny v čísle 35 spomínajú na Akciu R, pri ktorej pred 70 rokmi komunisti
vyhnali rehoľné sestry z kláštorov; približujú, ako môžeme spoznávať Sväté písmo cez
symboly; vysvetľujú, prečo si treba v chráme zachovať dôstojnosť aj v oblečení.
➢ O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera
upratali a vyzdobili kostol.
➢

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

J A S E N I E

30.8.2020

Farské oznamy na 22. nedeľu cez rok
ŠTVRTOK

Spomienka

30.8. Nedeľa
31.8.
1.9.
3.9.
4.9.
5.9.

Pondelok
Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota

6.9. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
ÚMYSLY

8:30 Za  Jána Košíka, manželku Annu a syna Jána
13:00
17:00
17:00
17:00
16:30
8:30
11:00

Pohrebná sv. omša za  Ľudovíta Raffaja
Za  Vierku Tlučákovú
Za  Máriu a Michala Kordík
Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové bratstvo
Za  manžela Gregora Nútera a jeho rodičov
OZNAMY

➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

Dnes o 18:00 hod. pozývam do kostola v Jasení na stretnutie rodičov prvoprijímjúcich deti,
ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v Jasení.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
Vo štvrtok 3.9. po sv. omši v Jasení, o 18:00 hod. bude nácvik pre prvoprijímjúce deti.
Od budúcej nedele sv. omše v Jasení budú o 8:30 a 11:00 hod. a v Predajnej o 9:45 hod.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku
chorým v Jasení pôjdem v piatok 4.9 od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 9:30
hod. do svätej omši. Vzadu na stolíku je vyložený papier do ktorého sa môžete zapísať na
adoráciu po pol hodinách.
Ku sviatosti zmierenia pred začiatkom šk. roka pozývam deti a mládež. A tiež pripomínam
a povzbudzujem o účasti na nedeľných sv. omšiach počas šk. roka.
5.9. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:30 hod. pod Kalváriou a
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov z Predajnej
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
O dva týždne, v utorok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie. Pozvanie na našu slávnosť prijal gréckokatolícky kňaz o. Ján
Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen. Prosíme aby tento rok farníci z Predajnej
pripravili malé pohostenie a farníci z Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. Za upratanie
Kalvárie je zodpovedná cela farnosť.
Katolícke noviny v čísle 35 spomínajú na Akciu R, pri ktorej pred 70 rokmi komunisti
vyhnali rehoľné sestry z kláštorov; približujú, ako môžeme spoznávať Sväté písmo cez
symboly; vysvetľujú, prečo si treba v chráme zachovať dôstojnosť aj v oblečení.
Na kostol v Jasení mladomanželia obetovali 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

