P R E D A J N Á

6.9.2020

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK Spomienka Sv. Marka Križina, Melichara
Pongrácza, kňazov a mučeníkov
UTOROK
Sviatok
Narodenie Panny Márie
ÚMYSLY

Nedeľa
Pondelok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Grodzieckeho

a Štefana

6.9. 945 Za Ružencové bratstvo
7.9. 1100 Pohrebná sv. omša za † Margitu Schönovú
9.9. 1800 Za † Jozefa Syča nedož. 85. narodenín
Za † Mariána Gajdoša nedož. 70. narodenín, jeho rodičov
11.9. 1800
a starých rodičov
12.9. 1800 Na úmysel rodiny
13.9. 945 Za farníkov
OZNAMY

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

Dnes o 17:00 hod bude ruženec za zos. Margitu Schonovú
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv.
omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
Vo štvrtok 10.9. o 18:00 hod. bude vo farskom kostole nácvik pre prvoprijímjúce deti z
Predajnej.
Na budúci 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. Po nej bude malé občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred
aj počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude
v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod.
Prosíme aby tento rok farníci z Predajnej pripravili malé pohostenie a farníci z Jasenia sa
postarajú o výzdobu kaplnky. O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť, a bude to
v sobotu o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame.
Katolícke noviny v čísle 36 pozývajú na návštevu farnosti Hladovka; približujú
každodenný život v Pastoračnom centre Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom;
vysvetľujú, prečo je dôležité vzdelávať sa celý život aj v duchovnej oblasti.
Z dôvodu výnimočnej situácie pandémie koronavírusu pápež František rozhodol
o presunutí Zbierky pre svätú zem (Boží hrob), ktorá sa každoročne koná na Veľký
piatok, na 24. nedeľu Cezročného obdobia, teda na 13. september 2020. Táto zbierka je
prejavom našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi a získané prostriedky sú použité na
udržiavanie Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej
zemi.
O upratovanie kostola sa postará 2. 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

6.9.2020

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK Spomienka Sv. Marka Križina, Melichara
Pongrácza, kňazov a mučeníkov
UTOROK
Sviatok
Narodenie Panny Márie
ÚMYSLY

6.9. Nedeľa
7.9. Pondelok
8.9. Utorok
10.9. Štvrtok
13.9. Nedeľa

8:30
11:00
14:00
17:00
17:00
8:30
11:00

Grodzieckeho

a Štefana

Za Ružencové bratstvo
Za  manžela Gregora Nútera a jeho rodičov
Pohrebná sv. omša za  Jána Tlučáka
Za  Katarínu Škultetyovú 1. výr.
Za  starých rodičov Halgašových, Zelenčíkových a Malčekových
Za  Jána Kučeru
Za  rodinu Marčokovú a Kubovú
OZNAMY

➢

➢

➢

➢

➢

V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude
poklona k Oltárnej Sviatosti.
Na budúci 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. Po nej bude malé občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
bude pred aj počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša
v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod.
Prosíme aby tento rok farníci z Predajnej pripravili malé pohostenie a farníci
z Jasenia sa postarajú o výzdobu kaplnky. O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť,
a bude to v sobotu o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame.
Katolícke noviny v čísle 36 pozývajú na návštevu farnosti Hladovka; približujú
každodenný život v Pastoračnom centre Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom;
vysvetľujú, prečo je dôležité vzdelávať sa celý život aj v duchovnej oblasti.
Z dôvodu výnimočnej situácie pandémie koronavírusu pápež František rozhodol
o presunutí Zbierky pre svätú zem (Boží hrob), ktorá sa každoročne koná na Veľký
piatok, na 24. nedeľu Cezročného obdobia, teda na 13. september 2020. Táto
zbierka je prejavom našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi a získané prostriedky
sú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných
miest vo Svätej zemi.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí upratali a vyzdobili kostol.

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

