
P R E D A J N Á                                      17.06.2018 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 17.6. 945 Za farníkov 
Pondelok 18.6. 1800 Na úmysel rodiny 
Streda 20.6. 1800 Za † rodičov Ľudovíta a Annu, a synov Renáta a Lea 
Štvrtok 21.6. 1800 Za † Pavla 
Piatok 22.6. 1800 Za † Valiku a Jozefa, Emíliu a Vojtecha 
Sobota 23.6. 1800 Na úmysel 
Nedeľa 24.6. 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, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 V piatok 29. júna máme koniec školského roka. Preto na budúcu nedeľu 24. 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. 

 Z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd v 
termíne od 17.-21.9.2018 do Lúrd pod duchovným vedením Mons. Stanislava 
Stolárika. Viac informácii nájdete na nástenke. 

 Nadačný fond Credo organizuje v Aréne Brezno v dňoch 23.-24. júna 2018 
duchovnú obnovu pre manželov a snúbencov s charizmatickým katolíckym kňazom 
z Indie, s otcom Jamesom Manjackalom. Dvojdňové stretnutie v Brezne, sa bude 
konať pod záštitou a s požehnaním Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácii 
nájdete na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 24 sa zameriavajú na to, že každý kresťan sa krstom stal 
reprezentantom Božieho kráľovstva; predstavujú troch otcov, ktorí sa rozhodli ostať 
s deťmi na rodičovskej dovolenke; vysvetľujú, prečo má Preblahoslavená Panna 
Mária titul Matka Cirkvi. 

 Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. 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                                           17.06.2018 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
 

17.6. 
 
Nedeľa   8:30 Na úmysel 

11:00 Za  manžela nedož. 80. rokov a dcéru 61. rokov 
19.6. Utorok 17:00 Za  Jozefa a Máriu Rusnákových 
20.6. Streda 17:00 Za povolania (sestry) 
21.6. Štvrtok 17:00 Aid. 
22.6. Piatok 17:00 Aid. 
23.6. Sobota   7:30 Aid. 

 

24.6. 
 
Nedeľa   8:30 Za Božiu pomoc a zdravie 

11:00 Za  Máriu Gaboňovú 3. výr., a starých rodičov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Prosíme, aby ste sa pomodlili sami. 
 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 piatok 29. júna máme koniec školského roka. Preto na budúcu nedeľu 24. 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. 

 Z príležitosti 160. výročia zjavení v Lurdoch je v ponuke letecký pútnický zájazd v termíne 
od 17.-21.9.2018 do Lúrd pod duchovným vedením Mons. Stanislava Stolárika. Viac 
informácii nájdete na nástenke. 

 Nadačný fond Credo organizuje v Aréne Brezno v dňoch 23.-24. júna 2018 duchovnú 
obnovu pre manželov a snúbencov s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie, s otcom 
Jamesom Manjackalom. Dvojdňové stretnutie v Brezne, sa bude konať pod záštitou a s 
požehnaním Mons. Stanislava Stolárika. Viac informácii nájdete na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 24 sa zameriavajú na to, že každý kresťan sa krstom stal 
reprezentantom Božieho kráľovstva; predstavujú troch otcov, ktorí sa rozhodli ostať 
s deťmi na rodičovskej dovolenke; vysvetľujú, prečo má Preblahoslavená Panna Mária 
titul Matka Cirkvi. 

 Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 30. júna sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Radoslav Pánik syn Borisa a Zuzany r. Zváriková, bytom Jasenie, a Andrea Demeterová dcéra Martina 
a Evy r. Mitáková, 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. 


