
P R E D A J N Á                                      14.06.2015 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 14.06. 945 Za uzdravenie Toma 
Pondelok 15.06. 1800 Za † Veroniku a Jána Cibuľových a ich rodičov 
    
Streda 17.06. 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivku a Štefana 
    
Piatok 19.06. 1800 Za † Ondreja Felbaba, a rodičov z oboch strán 
Sobota 20.06. 800 Za † Jaroslava Vrbického 
Nedeľa 21.06. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť. 
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Zajtra, t.j. pondelok 15. júna o 19:30 hod. vo farskej klubovni bude 
stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V piatok 19. júna o 18:30 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 
Pozývam deti a mládež. 

 V najbližšiu sobotu 20. júna sv. omša v Predajnej bude ráno o 8:00 hod. 
O 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 
stretnutie. A o 17:00 hod. na farskom úrade bude spoločenstvo rodín. 

 Katolícke noviny pripomínajú si zjavenia Panny Márie vo Fatime; 
zameriavajú sa na Srdce Panny Márie, ktoré odzrkadľuje dobrotu Boha; 
spomínajú na pokus o likvidáciu kláštorov a reholí v bývalom 
Československu cez dielo kardinála Korca Od barbarskej noci. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltaniovej. Ďakujem 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                            14.06.2015 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
 

ÚMYSLY: 
 

14.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Košíka a manželku, a syna Jána 
11:00 Za  Jozefa a Máriu Kochanových a syna Emila 

16.6. Utorok 17:00 Za  manžela Blažeja Homolu, rodičov a sestry s rodinami 
    

18.6. Štvrtok 17:00 Za  Jána Núter a jeho rodičov 22. rokov od úmrtia 
19.6. Piatok 17:00 Poďakovanie za Božiu pomoc v rodine 

    
 

21.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za  starých rodičov Paulinu, Antona a Štefana 
11:00 Za  sestru, brata a rodičov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 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. 

 Zajtra, t.j. pondelok 15. júna o 19:30 hod. vo farskej klubovni bude 
stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V najbližšiu sobotu 20. júna sv. omša v Predajnej bude ráno o 8:00 hod. 
O 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 
stretnutie. A o 17:00 hod. na farskom úrade bude spoločenstvo rodín. 

 Prosím rodičom prvoprijímajúcich detí z Jasenia, aby v priebehu tohto 
týždňa vrátili rúcha z 1. sv. prijímania. 

 Katolícke noviny pripomínajú si zjavenia Panny Márie vo Fatime; 
zameriavajú sa na Srdce Panny Márie, ktoré odzrkadľuje dobrotu Boha; 
spomínajú na pokus o likvidáciu kláštorov a reholí v bývalom 
Československu cez dielo kardinála Korca Od barbarskej noci. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujem 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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


