
P R E D A J N Á                                      30.6.2019 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok    Návšteva Panny Márie 
STREDA     Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
PIATOK    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.6. 1000 Za † Veroniku 1. výr. 
Štvrtok 4.7. 1830 Za † Darinku a Jozefa Pšenkových a ich rodičov 
Piatok 5.7. 1000 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 6.7. 1030 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 7.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V tomto týždni nebude sv. omši v stredu 3.7. ale bude vo štvrtok 4.7. o 18:30 hod. Pred 

omšou bude Večeradlo. 
 V piatok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omša 

bude o 10:00 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši bude vyložená Sviatosť 
oltárna. 

 V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Spoveď bude vo štvrtok pred sv. omšou. 
Ku chorým v Predajnej pôjdem na budúci týždeň v piatok 12. júla od 10:00 hod. 
Informujte prosím našich chorých. 

 V sobotu 6. júla je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme predpoludním 
o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne 
pozývam. Prosím farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom 
kostole už nebude. 

 Pripomínam, že je zmenený poriadok bohoslužieb. V nedeľu v Predajnej sv. omša je o 
10:00 hod. a v Jasení o 8:30 hod. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 210,- €, 
z toho v Predajnej 75,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 1.000,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 20.7.2019 chcú uzatvoriť manželstvo 
Igor Foltín, syn Pavla Igora Foltína a Anny r. Kleskeňová, ktorý pochádza z farnosti Predajná, 
a Ľubomíra Gattingerová, dcéra Stanislava Gattingera a Ivety r. Hanaščaková, ktorá pochádza 
z farnosti Prakovce. 
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. 



 

J A S E N I E                                           30.6.2019 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok    Návšteva Panny Márie 
STREDA     Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
PIATOK    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
30.6. Nedeľa 8:30 Za  Jána Košíka, manželku Annu a syna Jána 

  
4.7. Štvrtok 17:00 Za  Máriu Búdovú 30. deň 
5.7. Piatok 8:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
6.7. Sobota 10:30 Aid.             Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
7.7. Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

 V tomto týždni nebude sv. omši v utorok 2.7. ale bude vo štvrtok 4.7. o 17:00 hod. 
Pred omšou bude Večeradlo. 

 V piatok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. 
omša bude o 8:30 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši bude vyložená 
Sviatosť oltárna. 

 V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Spoveď bude vo štvrtok hodinu sv. 
omšou. Ku chorým v Predajnej pôjdem na budúci týždeň v piatok 12. júla od 8:00 
hod. Informujte prosím našich chorých. 

 V sobotu 6. júla je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme 
predpoludním o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. 
Všetkých srdečne pozývam. Prosím farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. 
Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Pripomínam, že je zmenený poriadok bohoslužieb. V nedeľu v Predajnej sv. omša 
je o 10:00 hod. a v Jasení o 8:30 hod. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 210,- 
€, z toho v Jasení 135,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


