
P R E D A J N Á                                      17.02.2019 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Sviatok   Katedry sv. Petra, apoštola 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa  17.2. 945 Za † Máriu Schönovú 1.výr. 
Streda 20.2. 1700 Na úmysel rodiny 
Piatok 22.2. 1700 Za † Emíliu Fodorovú 30. deň 
Sobota 23.2. 1700 Na úmysel 
Nedeľa 24.2. 945 Za † Blaženu Búdovú 1. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a v 

piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok 22.2. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 23.2. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2019 o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarková 77 
v Prešove. (Téma: Reforma kánonického procesu v kauzách na vyhlásenie 
neplatnosti manželstva). Plagát je na nástenke. 

 Občianske združenie Manželské stretnutia organizuje pre manželské páry letný kurz 
„Manželské stretnutia 2019“ a taktiež letný kurz „Manželské stretnutia seniorov 2019“. 
Podrobné informácie nájdete na nástenke a prihlášku na stolíku. 

 Katolícke noviny v čísle 7 s prílohou krížovky a pobavenie tematicky zameranú na 
lásku a manželstvo, uverejňujú svedectvá manželov o tom, ako ich vzťah ovplyvňuje 
cestovanie za prácou; vysvetľujú, prečo muži v stresových situáciách reagujú inak 
ako ženy; prinášajú duchovné zamyslenie s titulkom: Lurdské zjavenia sú stále aktuálne. 
(celé Katolícke noviny sa pri príležitosti Národného týždňa manželstva venujú témam, 
ktoré s manželstvom úzko súvisia.) 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorý v 
piatok upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           17.02.2019 

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Sviatok   Katedry sv. Petra, apoštola 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

17.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Júliu, Ondreja a syna Jozefa 

11:00 Za  Tibora a Margitu Kňazovických 
19.2. Utorok 16:00 Za  Jána Nútera a rodičov 
21.2. Štvrtok 16:00 Za nemocnú dcéru Vierku 

 

24.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  rodičov Mellenových, Kúčerových a ich vnukov Milana, Jána a Matúša 

11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok 22.2. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 23.2. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom, pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2019 o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu, Jarková 77 
v Prešove. (Téma: Reforma kánonického procesu v kauzách na vyhlásenie 
neplatnosti manželstva). Plagát je na nástenke. 

 Občianske združenie Manželské stretnutia organizuje pre manželské páry letný kurz 
„Manželské stretnutia 2019“ a taktiež letný kurz „Manželské stretnutia seniorov 2019“. 
Podrobné informácie nájdete na nástenke a prihlášku na stolíku. 

 Katolícke noviny v čísle 7 s prílohou krížovky a pobavenie tematicky zameranú na 
lásku a manželstvo, uverejňujú svedectvá manželov o tom, ako ich vzťah ovplyvňuje 
cestovanie za prácou; vysvetľujú, prečo muži v stresových situáciách reagujú inak 
ako ženy; prinášajú duchovné zamyslenie s titulkom: Lurdské zjavenia sú stále aktuálne. 
(celé Katolícke noviny sa pri príležitosti Národného týždňa manželstva venujú témam, 
ktoré s manželstvom úzko súvisia.) 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 2. marca 2019 chcú uzatvoriť 
manželstvo Dominik Rovňan, ktorý pochádza z farnosti Málinec, a Hanna Demeterová, ktorá 
pochádza z farnosti Jasenie. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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


