
P R E D A J N Á                                      26.06.2016 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
SOBOTA    Sviatok     Návšteva Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.06. 945 Za farníkov 
Pondelok 27.06. 1800 Za † Pavla 4.výr. a o Božie požeh. pre živých členov rodiny 
Streda 29.06. 1800 Za farníkov 
Štvrtok 30.06. 1800 Za zdravie a pomoc Božiu 
Piatok 01.07. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 02.07. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 03.07. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 14:30 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 V stredu 29. júna máme slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši, ktorá bude o 18:00 hod. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 
omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdeme od 8:30 hod. Po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Oznamujeme, že v čase prázdnin nebudú počas nedeľňajších sv. omši detské kázne. 
Zastavujeme taktiež nácviky spevu a sobotňajšie stretnutia. Vrátime sa k tomu 
všetkému v septembri. 

 V pondelok t.j. zajtra 27. júna o 16:00 hod. pozývame na farský dvor všetkých 
miništrantov, deti zo spevokolu a mládež na opekačku. 

 Pripomíname ešte deťom o letnom dennom tábore, ktorý sa uskutoční v dňoch od 
10.-14. júla na farskom dvore. V prípade záujmu sa treba nahlásiť na farskom úrade 
alebo v sakristii po omši do dnes 26. júna. Zatiaľ je prihlásených 10 deti. Tábor sa 
uskutoční keď bude aspoň 16. deti. Bližšie informácie sú na plagáte pred kostolom. 

 Katolícke noviny v čísle 25 približujú posolstvo sv. Jána Krstiteľa; spomínajú na 
Veroniku Ráckovú, ktorá položila život za ľudí v Južnom Sudáne; vysvetľujú, ako si 
pred svätou spoveďou urobiť dobré spytovanie svedomia. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           26.06.2016 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
SOBOTA    Sviatok     Návšteva Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

26.6. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Mareka Muku a jeho rodičov 
11:00 Za  Annu Čižmarovú 

27.6. Utorok 17:00 Za  rodinu Gramatovú 
29.6. Streda 17:00 Za  Jozefa a Annu Beraxových 
30.6. Štvrtok 17:00 Za  Malvinu a Ondreja Tištianových 30. rokov od úmrtia 
01.7. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

03.7. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  manžela Pavla Štrbu 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V stredu 29. júna máme slávnosť svätých Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 
omšami. Ku chorým v Jasení pôjdeme od 8:00 hod. Po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Oznamujeme, že v čase prázdnin nebudú počas nedeľňajších sv. omši detské kázne. 
Zastavujeme taktiež nácviky spevu a sobotňajšie stretnutia. Vrátime sa k tomu 
všetkému v septembri. 

 V pondelok t.j. zajtra 27. júna o 16:00 hod. pozývame na farský dvor všetkých 
miništrantov, deti zo spevokolu a mládež na opekačku. 

 Pripomíname ešte deťom o letnom dennom tábore, ktorý sa uskutoční v dňoch od 
10.-14. júla na farskom dvore. V prípade záujmu sa treba nahlásiť na farskom úrade, 
alebo v sakristii po omši do dnes 26. júna. Zatiaľ je prihlásených 10 deti. Tábor sa 
uskutoční keď bude aspoň 16. deti. Bližšie informácie sú na plagáte pred kostolom. 

 Katolícke noviny v čísle 25 približujú posolstvo sv. Jána Krstiteľa; spomínajú na 
Veroniku Ráckovú, ktorá položila život za ľudí v Južnom Sudáne; vysvetľujú, ako si 
pred svätou spoveďou urobiť dobré spytovanie svedomia. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 60,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


