
Farské oznamy 
15. nedeľa cez rok 

 (15.07.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

Utorok:   Spomienka: Sv. Andreja – Svorada a Sv. Benedikta 
pustovnikov. 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.07.2012 

700 
 
 

945 

Aid (voľný)  
 
 
Za farníkov  

Pondelok 16.07.2012 1830 Poďakovanie Panne Marí za šťastný 
návrat z púti.  

Utorok 17.07.2012 1500 † Františka Vanika  
Streda 18.07.2012 1830 Za zdravie pomoc Božiu pre rodinu. 
Štvrtok 19.07.2012 1830 † Magdalena a Rudolf 
Piatok 20.07.2012 1830 Za zdravie a uzdravenie z choroby, šťasnu operáciu. 

Sobota 21.07.2012 800 Za zdravie a Bože požeh. pre rodiny:Karamanovu 
a Cibulovu. 

Nedeľa 22.07.2012 
700 

 
945 

Aid (voľný) 
 
Za farníkov  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo,  vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej 
sviatosti. 
 V Katolíckych Novinách sa dočítame: Viera je veľký dar, ktorý nesmieme stratiť, mamy aj 
krížovky a vtipy na letne dni.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Ako každý rok aj ten organizujeme letní tábor pre deti do 16 rokov v Spišskej Novej Vsi. 
Deti ktoré sa prihlásili do tábora prosím aby sa zastavili na fare v Predajnej v pondelok 
16.07. o 7.20 hod, preto že o 7.45 mamy priamy spoj do Spišskej Novej Vsi.  Zo soba treba 
zobrať:  žiacku kartičku na zľavy, kartičku poistenca, plavky, spacak, športovú obuv, 
a ostatne veci.  Cena za tábor je 50 euro z čoho farsky úrad dofinancuje 20 euro, a tak deti 
musia zo sebou zobrať 30 eur peniaze na tábor aj na svoje výdavky.  Návrat deti z tábor je 
v sobotu 21.07. vo večerných hodinách tak okolo 19.00  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina z ruže p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

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



Farské oznamy 
15. nedeľa cez rok 

(15.07.2012) 
J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 
Utorok:   Spomienka: Sv. Andreja – Svorada a Sv. Benedikta 

pustovnikov. 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.07.2012 
8 30 

 
1100 

O Bože Požehnanie, potrebne milosti pre 85 ročnú 
jubilantku s rodinou. 

Za † manžela Pavla  Pepicha.  
Utorok 17.07.2012 1730 † Emil a Ján Kubaňček a zať Ján.  
Streda 18.07.2012 1730 † Mária a Ján Jakubec a syn Eman.  
Štvrtok 19.07.2012 1730 † starí rodičia Zelenčikoví a Malčekoví. 
Piatok 20.07.2012 1730 † celu rodinu Medveďovu.  
Sobota 21.07.2012 900 † Michal Demeter 10 (výročie).  

Nedeľa 22.07.2012 
8 30 

 
1100 

Za † rodičov Michal a Irena. 
 
† Marta a Benedikt Kvačkajoví. 

 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo,  vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej 
sviatosti. 
 V Katolíckych Novinách sa dočítame: Viera je veľký dar, ktorý nesmieme stratiť, mamy aj 
krížovky a vtipy na letne dni.  
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Ako každý rok aj ten organizujeme letní tábor pre deti do 16 rokov v Spišskej Novej Vsi. 
Deti ktoré sa prihlásili do tábora prosím aby sa zastavili na fare v Predajnej v pondelok 
16.07. o 7.20 hod, preto že o 7.45 mamy priamy spoj do Spišskej Novej Vsi.  Zo soba treba 
zobrať:  žiacku kartičku na zľavy, kartičku poistenca, plavky, spacak, športovú obuv, 
a ostatne veci.  Cena za tábor je 50 euro z čoho farsky úrad dofinancuje 20 euro, a tak deti 
musia zo sebou zobrať 30 eur peniaze na tábor aj na svoje výdavky.  Návrat deti z tábor je 
v sobotu 21.07. vo večerných hodinách tak okolo 19.00  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina z ruže č. 5 P. Mikloškovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
 


