P RE D A J N Á

16.07.2017

Farské oznamy na 15. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
PONDELOK
Spomienka
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
SOBOTA
Spomienka
Sv. Márie Magdalény
ÚMYSLY
30
Nedeľa 16.07. 10 Za farníkov
Pondelok 17.07. 1800 Na úmysel
Streda
19.07. 1800 Za zdravie a pomoc Božiu pre rodičov
Štvrtok 20.07. 1800 Za † z rodiny Gallovej
Piatok
21.07. 1800 Na úmysel
1600 Sobášny obrad Radoslava Kochana a Simony Rosenbergerovej
Sobota 22.07.
1800 Aid.
Nedeľa 23.07. 1030 Za farníkov
OZNAMY
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami.
 Dnes je 16. júl Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel na
tento mesiac je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba
a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a vo
štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali kostol.
 Na koniec chceme ešte raz veľmi krásne poďakovať za farský denný tábor pre
deti. Pánu Bohu a Panne Márii za ich požehnanie, milosti a ochranu; mládeži
a animátorkám za venovaný čas, pripravený program, starostlivú a obetavú lásku
voči deťom; kuchárkam a pomoci v kuchyni tiež za čas, námahu, pripravované
chutné jedla a obetavú lásku; aj všetkým Vám za každú pomoc a dary ktoré ste
donášali. Pán Boh Vám z celého srdca zaplať.
Ohlášky 3
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 22. júla a 5. augusta sviatosť manželstva chcú
uzavrieť:
Radoslav Kochan syn Pavla a Ivety r. Štrbová, bytom Jasenie, a Simona Rosenbergerová dcéra Jána
a Alžbety r. Roháčová bytom Lopej.
Ohlášky 1
Marek Glemba syn Vladimíra a Kvetoslavy r. Serafinová, bytom Liptovská Lúžna, a Júlia Hlásniková dcéra
Jozefa a Jaroslavy r. Gracová bytom Podbrezová.

Rímskokatolícky farský úrad v Podolínci oznamuje, že sviatosť manželstva chcú uzavrieť:
Ing. Lukáš Jackuliak syn Ľubomíra a Daniely r. Hrašková, bytom Predajná, a Ing. Jana Knapiková
dcéra Štefana a Dariny r. Kruľová bytom Pezinok.
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade.

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

J A S E N I E

16.07.2017

Farské oznamy na 15. nedeľu cez rok
PONDELOK
SOBOTA
16.7. Nedeľa
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

23.7. Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Spomienka
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Spomienka
Sv. Márie Magdalény
ÚMYSLY
9:00 Za  Tomáša Gibalu a Máriu Gibalovú a syna Jána
Za  Kamilu Makovníkovú 1. výr.
Za  rodičov Annu a Jána Koscových a otčima Michala Nútera
Za  rodičov Irenu a Michala, a ich rodičov
Za  Jána Oravca a jeho rodičov
Za  Lukáša 20. výr. a nedož. 70. rokov, Štefana a rodičov
Pribylinových a Chlepkových
9:00 Za  Róberta Cencera 1. výr.

17:00
17:00
17:00
17:00
7:30

OZNAMY
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami.
 Dnes je 16. júl Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel na
tento mesiac je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba
a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.
 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.
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme
všetkým, ktorí včera upratali kostol.
 V Ružencovom Bratstve končí svoju službu horliteľa pán Jozef Šluch a nahrádza
ho pán Marián Kučera.
 Na koniec chceme ešte raz veľmi krásne poďakovať za farský denný tábor pre
deti. Pánu Bohu a Panne Márii za ich požehnanie, milosti a ochranu; mládeži
a animátorkám za venovaný čas, pripravený program, starostlivú a obetavú lásku
voči deťom; kuchárkam a pomoci v kuchyni tiež za čas, námahu, pripravované
chutné jedla a obetavú lásku; aj všetkým Vám za každú pomoc a dary ktoré ste
donášali. Pán Boh Vám z celého srdca zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

