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13.9.2020

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA

Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sviatok
Slávnosť
Spomienka

13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
18.9.
19.9.
20.9.

945
1700
1100
1800
1800
1800
830

LITURGICKÝ KALENDÁR
Povýšenie Svätého Kríža
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
ÚMYSLY

Za farníkov
Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti
Poďakovanie za úrodu
Za † Alicu Kunovú
Za † Annu a Mariana Haviarových
Na úmysel
Za farníkov
OZNAMY

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

Rúcha na 1. sv. prijímanie si rodičia s deťmi môžu vyzdvihnúť dnes o 18:00 h. vo farskej
klubovni.
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv.
omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
Zajtra tj. pondelok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude pri kaplnke na
Kramlišti o 17:00 hod.
V utorok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie. Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude
Krížová cesta Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú
koncelebrovať bude gréckokatolícky kňaz o. Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen.
Po sv. omši bude malé občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša
v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme, aby farníci z Predajnej
pripravili malé pohostenie (koláče môžete doniesť do spoločenského domu v pondelok
14.9. od 17:00-18:00 h. a utorok 15.9. od 7:00-8:00 h.) Farníci z Jasenia sa postarajú
o výzdobu kaplnky. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame.
Nácvik spevokolu pred odpustovou slávnosťou bude dnes o 15:30 hod. v kostole v Jasení.
V stredu 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.
Na budúcu nedeľu, z dôvodu 1. sv. prijímania v Jasení, sv. omša vo farskom kostole
v Predajnej bude skôr, o 8:30 hod.
Katolícke noviny v čísle 37 prinášajú prílohu venovanú 150. výročiu vzniku Spolku svätého
Vojtecha a rozhovor s riaditeľom SSV Ivanom Šulíkom; vysvetľujú, akým obrovským darom je
pre nás Eucharistia; predstavujú farnosť Povýšenia Svätého kríža v Považanoch; rozprávajú sa
s generálnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy pre klérus a sviatosti Danielom Ižoldom.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.
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Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA

13.9. Nedeľa
14.9. Pondelok
15.9. Utorok
17.9. Štvrtok
20.9. Nedeľa
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢

Sviatok
Slávnosť
Spomienka

LITURGICKÝ KALENDÁR
Povýšenie Svätého Kríža
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
ÚMYSLY

8:30 Za  Jána Kučeru
11:00 Za  rodinu Marčokovú a Kubovú
Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti
17:00
Za  Annu Kánovú, manžela Emila, ich súrodencov a rodičov
7:30 Za Máriu pri dožitých 50. rokov, s prosbou o pomoc Panny Márie do ďalších rokov
11:00 Poďakovanie za úrodu
16:00 Za  Annu a Jozefa Kleskeňových
7:00 Za  manžela Emila, syna Jaroslava, rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Za prvoprijímajúce deti

OZNAMY
Zajtra tj. pondelok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude pri kaplnke na
Kramlišti o 17:00 hod.
V utorok 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie. Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová
cesta Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú koncelebrovať bude
gréckokatolícky kňaz o. Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen. Po sv. omši bude malé
občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v
Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme, aby farníci z Predajnej pripravili malé
pohostenie. Farníci z Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. (Veci na výzdobu môžete
doniesť dnes ku p. Elenke Kordíkovej.) Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame.
Nácvik spevokolu pred odpustovou slávnosťou bude dnes o 15:30 hod. v kostole v Jasení.
V stredu 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.
Vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
Na budúcu nedeľu 20.9. v Jasení o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania.
Sv. spoveď detí bude v sobotu 19.9. o 9:00 hod. Rodičov deti a ich rodiny prosíme, aby sa
vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácvik pre detí bude vo štvrtok 17.9. po sv.
omši., čiže o 17:00 hod. Sv. omša vo štvrtok bude o hodinu skôr, o 16:00 hod.
Rúcha na 1. sv. prijím. si rodičia s deťmi môžu vyzdvihnúť dnes o 18:00 h. vo farskej klubovni.
Na budúcu nedeľu, z dôvodu 1. sv. prijímania, prvá sv. omša v Jasení bude o 7:00 hod. a
v Predajnej o 8:30 h.
Katolícke noviny v čísle 37 prinášajú prílohu venovanú 150. výročiu vzniku Spolku svätého
Vojtecha a rozhovor s riaditeľom SSV Ivanom Šulíkom; vysvetľujú, akým obrovským darom je
pre nás Eucharistia; predstavujú farnosť Povýšenia Svätého kríža v Považanoch; rozprávajú sa
s generálnym vikárom Bratislavskej arcidiecézy pre klérus a sviatosti Danielom Ižoldom.
O upratovanie a výzdobu kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme
všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

