P R E D A J N Á

4.10.2020

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA
PIATOK

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka

Nedeľa 4.10. 945
Streda
7.10. 1700
Piatok
9.10. 1700
Sobota 10.10. 1700
Nedeľa 11.10. 945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Sv. Bruna, kňaza
Ružencovej Panny Márie
Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
ÚMYSLY

Za Ružencové bratstvo
Za † Jána Fekiača a manželku Emíliu Fekiačovú
Na úmysel rodiny
Za † Vojtecha Kňazovického, rodičov z oboch strán a Matúša
Za † Jána Chamku 1. výr.
OZNAMY

➢
➢
➢

➢

➢

➢

Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou.
Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod.
V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých
mena nám môžete poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú zahrnuté
do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv.
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská
1, Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad.
Katolícke noviny v čísle 40 sa venujú modlitbe podľa Svätého písma; prinášajú reportáž
z farnosti Bratislava – Vajnory, z ktorej pochádzal bl. Titus Zeman; vysvetľujú, prečo je
sv. Hieronym patrónom prekladateľov.
Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb,
slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej
účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí
vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných
zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie
bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú
nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa
predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností nech sa dodržuje maximálny
počet osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným
spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá: rúško, odstup,
dezinfekcia.
Pozývame, aby ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetovať za čo
najskorší koniec koronakrízy. Vedení hodnotami evanjelia, buďme si príkladom jednoty,
trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária
Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých! S modlitbou na vás pamätajú
a žehnajú vám biskupi Slovenska.
O upratovanie a výzdobu kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. 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

4.10.2020

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA
PIATOK

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka

4.10. Nedeľa
6.10. Utorok
8.10. Štvrtok
11.10. Nedeľa
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Sv. Bruna, kňaza
Ružencovej Panny Márie
Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
ÚMYSLY

Za Ružencové bratstvo
Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov
Za  Vierku a Jána Tlučákových
Za  Antona a Máriu Sanitrových, syna Jána a dcéru Máriu
Za  manžela Jána Kučeru
Za  Elenku Kordíkovú 1. výr.

OZNAMY
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona
k Oltárnej sviatosti.
Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime každý deň v kostole a to nasledovne:
v utorok, štvrtok a v nedeľu pred sv. omšou, ostatné dni, to jest v pondelok, stredu, piatok
a sobotu o 17.00 h.
V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých mena
nám môžete poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do
spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí
ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo
ju prineste s milodarom do sakristie.
Katolícke noviny v čísle 40 sa venujú modlitbe podľa Svätého písma; prinášajú reportáž
z farnosti Bratislava – Vajnory, z ktorej pochádzal bl. Titus Zeman; vysvetľujú, prečo je sv.
Hieronym patrónom prekladateľov.
Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí
biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných
bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež
trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú
o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo
internetu.
Vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť
sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a
konfliktom. Podľa miestnych okolností nech sa dodržuje maximálny počet osôb, napríklad
prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež
dodržme v podstate už známe pravidlá: rúško, odstup, dezinfekcia.
Pozývame, aby ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetovať za čo najskorší
koniec koronakrízy. Vedení hodnotami evanjelia, buďme si príkladom jednoty, trpezlivosti a
pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša
patrónka, nech oroduje za nás všetkých! S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi
Slovenska.
Na kostol v Jasení rodičia prvoprijímjúcich deti obetovali 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šarikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali
a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

