P R E D A J N Á

20.9.2020

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok
PONDELOK
STREDA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sviatok
Spomienka

830
1800
1800
1800
700
27.9.
1030
20.9.
23.9.
25.9.
26.9.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
ÚMYSLY

Za † Ľudmilu Novotnú
Za † Júliu Gajdošovú, a rodičov a brata kňaza
Za † Máriu Michalčíkovú 5. výr. a rodičov
Za † Jozefa a syna Štefana Kuracinu
Za farníkov
Za prvoprijímajúce deti
OZNAMY

V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po
sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
➢ Na budúcu nedeľu 27.9. v Predajnej o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť Prvého
sv. Prijímania. Sv. spoveď detí bude v sobotu 26.9. 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 24.9. o 17:00 hod.
➢ Z dôvodu 1. sv. prijímania na budúcu nedeľu bude dodatočná sv. omša o 7:00 h. a
v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 h.
➢ V dňoch od 23.9.-1.11. sa koná na Slovensku Kampaň 40 dní za život. Počas 40 dní sa
chceme spolu modliť a postiť za životy nenarodených detí, ako aj ich matky, otcov i
celú spoločnosť. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou
nemocnicou v Bratislave a pred zdravotníckym zariadením Gynstar v Prešove, kde sa
vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Možnosť zapojiť
sa modlitbou, či už priamo pred nemocnicou, alebo na diaľku.
➢ Katolícke noviny v čísle 38 prinášajú spomienky profesora Vladimíra Krčméryho na
jeho strýka – Silvestra Krčméryho; približujú pôsobenie Rehole piaristov v Prievidzi;
vysvetľujú, ako nám Božia Matka pomáha porozumieť duchovnému rozmeru bolesti.
➢ Minulú nedeľu bola zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Vyzbieralo sa 370,- €, z toho
v Predajnej 140,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
➢ O upratovanie a výzdobu kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme
všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
➢ Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán
Boh Vám zaplať.
➢

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

J A S E N I E

20.9.2020

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok
PONDELOK
STREDA

Sviatok
Spomienka

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
ÚMYSLY

7:00 Za  manžela Emila, syna Jaroslava, rodičov a starých
20.9. Nedeľa
rodičov z oboch strán
10:30 Za prvoprijímajúce deti
22.9. Utorok 17:00 Za  Helenu a Ondreja, ich deti a zaťov
24.9. Štvrtok 16:00 Za  syna Ľuboška, rodičov a bratov
27.9. Nedeľa 8:30 Za  Róberta Cencera, jeho rodičov a bratov
OZNAMY

Počas týždňa pozývam prvoprijímajúce deti na večerné sv. omše, bude to pre nich
Biely týždeň. Prosím rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali
do Božieho chrámu.
➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej Sviatosti.
➢ Sv. Omša vo štvrtok bude o hodinu skôr, čiže o 16:00 hod.
➢ Na budúcu nedeľu z dôvodu 1. sv. prijímania v Predajnej, v Jasení bude len jedna sv.
omša o 8:30 hod.
➢ V dňoch od 23.9.-1.11. sa koná na Slovensku Kampaň 40 dní za život. Počas 40 dní sa
chceme spolu modliť a postiť za životy nenarodených detí, ako aj ich matky, otcov i
celú spoločnosť. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou
nemocnicou v Bratislave a pred zdravotníckym zariadením Gynstar v Prešove, kde sa
vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Možnosť zapojiť
sa modlitbou, či už priamo pred nemocnicou, alebo na diaľku.
➢ Katolícke noviny v čísle 38 prinášajú spomienky profesora Vladimíra Krčméryho na
jeho strýka – Silvestra Krčméryho; približujú pôsobenie Rehole piaristov v Prievidzi;
vysvetľujú, ako nám Božia Matka pomáha porozumieť duchovnému rozmeru bolesti.
➢ Minulú nedeľu bola zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Vyzbieralo sa 370,- €, z toho v
Jasení 230,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme rodičom
prvoprijímajúcich deti za upratanie a výzdobu kostola.
➢ Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán
Boh Vám zaplať.
➢

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

