
P R E D A J N Á                                      18.06.2017 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Spomienka   Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
PIATOK    Slávnosť    Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA    Slávnosť    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 18.06. 945 Za farníkov 
Pondelok 19.06. 1800 Za zdravie a dar viery pre syna 
Streda 21.06. 1800 Na úmysel rodiny 
Štvrtok 22.06. 1800 Aid. 
Piatok 23.06. 1800 Aid. 
Sobota 24.06. 1800 Za † Jána Paulika, Jána Majera a Jána Frgelca 
Nedeľa 25.06. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V utorok 20. júna o 18:00 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej 

klubovne na stretnutie. 
 V piatok 23. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši 

o 18:00 hod. bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní modlitby 
Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 V sobotu 24. júna večerná sv. omša o 18:00 hod. bude zo slávnosti Narodenia sv. 
Jána Krstiteľa. 

 V piatok 30. júna máme koniec školského roka. Preto na budúcu nedeľu 25. júna 
pozývame na sv. omšu o 9:45 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. 
Poďakujeme Pánu Bohu za dary a milosti, ktoré sme dostali. 

 Oznamujeme, že denný letný tábor pre deti v dňoch od 9.-15. júla sa uskutoční. 
Zatiaľ je prihlásených 7. deti. Prosíme aby sa deti - ak majú záujem - prihlasovali, 
aby sme ich mohli rozdeliť do skupiniek. 

 Katolícke noviny v čísle 24 predstavujú život kresťanov v krajine vychádzajúceho 
slnka; vysvetľujú, prečo je potrebné, aby kostolný zvon zvonil ráno, na obed i večer; 
zameriavajú sa na miništrantov, ktorí sú súčasťou bohatstva nášho národa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1080,-€, z toho v Predajnej 160,-€. 
 Na kostol obetovali: bohuznámy snúbenci 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 

milodary. 
 Na budúcu nedeľu 25. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. 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                                             18.06.2017 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka   Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
PIATOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA   Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
 

18.6. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Františka Medveďa a jeho rodičov 
11:00 Za  Jozefa Cevara a rodičov 

20.6. Utorok 17:00 Za  rodičov Annu a Valentína a synov Jána a Valentína a vnuka Martina 
21.6. Streda 17:00 Aid. 
22.6. Štvrtok 17:00 Aid. 
23.6. Piatok 17:00 Za farníkov 
24.6. Sobota   7:30 Aid. 
 

25.6. 
 

Nedeľa   8:30 Za  manžela Jána Speváka a syna Ivanka 
11:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre jubilantku k 75. narodeninám 

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. 
 V utorok 20. júna o 18:00 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej klubovne na 

stretnutie. 
 V piatok 23. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši o 17:00 hod. 

bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžu 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 V sobotu 24. júna sv. omša o 7:30 hod. bude zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. 
 V piatok 30. júna máme koniec školského roka. Preto na budúcu nedeľu 25. júna pozývame 

na sv. omšu o 11:00 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. Poďakujeme Pánu Bohu za 
dary a milosti, ktoré sme dostali. 

 Oznamujeme, že denný letný tábor pre deti v dňoch od 9.-15. júla sa uskutoční. Zatiaľ je 
prihlásených 7. deti. Prosíme aby sa deti  - ak majú záujem - prihlasovali aby sme ich mohli 
rozdeliť do skupiniek. 

 Katolícke noviny v čísle 24 predstavujú život kresťanov v krajine vychádzajúceho slnka; 
vysvetľujú, prečo je potrebné, aby kostolný zvon zvonil ráno, na obed i večer; zameriavajú sa 
na miništrantov, ktorí sú súčasťou bohatstva nášho národa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1080,- €, z toho v Jasení 920,- €.  
 Na kostol obetovali: bohuznáme rodiny 50,- a 100,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 

milodary. 
 Na budúcu nedeľu 25. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

piatok upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 7. júla sviatosť manželstva hodlajú 
uzavrieť:  
Michal Kochan syn Dominika a Márii r. Pauliaková, bytom Jasenie, a Iveta Šagátová dcéra Jána a Ivety r. 
Gillová bytom Jasenie.  

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. 


