
Farské oznamy 
10. nedeľa cez rok  

(10.06.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:  Spomienka:  Sv. Barnabáša, apoštola 
STREDA:   Spomienka:  Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK:   Slávnosť:   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA:   Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 10.06.2012 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

Pondelok 11.06.2012 1830 Aid. 
Utorok 12.06.2012 1830 Aid. 
Streda 13.06.2012 1830 Aid. 
Štvrtok 14.06.2012 1830 Aid. 
Piatok 15.06.2012 1830 † rodičia Július a Anna, a rodinu Kleskeňovú 
Sobota 16.06.2012 1600 Sobášna sv. omša  

Nedeľa 17.06.2012 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Ďakujeme ružiam aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave 
oltárikov počas slávnosti Božieho Tela. 

 Ďakujeme takže prvoprijímajúcim deťom, ich rodičom aj starým rodičom za účasť na sv. 
omšiach počas Bieleho týždňa. Rúcha z prijímania môžete vrátiť v priebehu 2. týždňov. 

 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona k Oltárnej Sviatosti. Každý deň sa na záver sv. 
omši modlíme litánie k Božskému Srdcu. 

 V piatok máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa v tento deň zúčastní na 
odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej sviatosti, ktorá bude po sv. omši, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

 Na budúcu nedeľu na fare bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách môžeme nájsť reflexiu s názvom Božie telo vnímané očami svätých 
žien. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na kostol obetovala bohuznama osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol.  

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  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. 



Farské oznamy 
10. nedeľa cez rok  

(10.06.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:  Spomienka:  Sv. Barnabáša, apoštola 
STREDA:   Spomienka:  Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK:   Slávnosť:   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA:   Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

ÚMYSLY: 
 
10.6 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Antona Chromeka 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

12.6  Utorok 17:30 Za  Jána Kubackého a brata Františka 
13.6  Streda 17:30 Za  Blažeja Homolu 20. výr. smrti a nedožitých 50 rokov sobáša 
14.6  Štvrtok 17:30 Za  Štefana a Gitu Húsenicových 
15.6  Piatok 17:30 Za  Jána Glembu a rodičov  
16.6  Sobota 9:00 Aid. 

 

17.6 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Jozefa Povrazníka 35. výr. smrti 
a starých rodičov Šuchových a Povrazníkových 

11:00 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 
OZNAMY: 

 Ďakujeme rodičom aj všetkým tým, ktorí pripravili a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili ku 
krásnemu prežitiu slávnosti Prvého sv. prijímania pre naše deti. Ďakujeme aj dievčatám zo 
spevokolu za hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti. 

 Od utorka počas celého týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych oblečeniach 
na večerné sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
deti počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 

 Ďakujeme ružiam aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave 
oltárikov počas slávnosti Božieho Tela.  

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Každý deň sa na záver sv. omši modlíme 
litánie k Božskému Srdcu. 

 V piatok máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa v tento deň zúčastní na 
odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej sviatosti, ktorá bude po sv. omši, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 

 Na budúcu nedeľu na fare bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách môžeme nájsť reflexiu s názvom Božie telo vnímané očami svätých žien. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. 

 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  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. 


