
P R E D A J N Á                                      22.8.2021 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka   Sv. Ruženy Limskej, panny 
UTOROK     Sviatok    Sv. Bartolomeja, apoštola 
STREDA    Spomienka   Sv. Ľudovíta 
PIATOK    Spomienka   Sv. Moniky 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 

Nedeľa 22.8. 1000 Za † rodičov Annu a Jozefa Dunajských, Milana 
Dunajského, dcérku Denisku, a vnučku Vanesku 

Streda 25.8. 1800 Za † Jozefa a Viktóriu a ich rodičov 
Piatok 27.8. 1800 Za † Dominika Demetera 
Sobota 28.8. 1800 Za † Ivana 
Nedeľa 29.8. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Od budúcej nedele sv. omša v Predajnej bude o 9:45 h. a v Jasení budú o 8:30 a 11:00 h. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 2.9. tj. štvrtok, máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 29.8. 

pozývam na sv. omšu o 9:45 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento školský 
rok aj s Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok. 

 Katolícke noviny v čísle 33 približujú, ako sa na návštevu pápeža Františka pripravuje 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku; Vysvetľujú, že prijímanie Eucharistie je výzva i 
nezaslúžené pozvanie; V reportáži predstavujú farnosť sv. Štefana, kráľa, v Žiline-Závodí; 
Ponúkajú príbeh Anny Vargovej, ktorej rodičia počas totality ukrývali kňazov 
a bohoslovcov; Približujú misijné pôsobenie rehoľnej sestry Antónie Lednickej v Rusku. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 630,- €, z toho v Predajnej 220,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, a Katarína 
Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná.  

Ohlášky 2 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, ktorí pochádzajú z farnosti 
Predajná. 

Ohlášky 2 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Predajná, a Tatiana 
Slosiariková, ktorá pochádza z farnosti Nemecká.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb. 
 

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



 

J A S E N I E                                           22.8.2021 

Farské oznamy na 21. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Ruženy Limskej, panny 
UTOROK     Sviatok    Sv. Bartolomeja, apoštola 
STREDA    Spomienka   Sv. Ľudovíta 
PIATOK    Spomienka   Sv. Moniky 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
22.8. Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava nedožitých 64 rokov 

  
24.8. Utorok 17:00 Za  Helenu Halajovú, manžela Júliusa a ich rodičov 
26.8. Štvrtok 17:00 Za  Alenku Vaníkovú a rodičov 
28.8. Sobota 15:00 Sobášna sv. omša 
 

29.8. 
 

Nedeľa   8:30 Za Božiu pomoc a poďakovanie pre Emerencianu za dožitých 96. rokov 
11:00 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Vladimíra 

OZNAMY 
 Od budúcej nedele sv. omše v Jasení budú o 8:30 a 11:00 hod. a v Predajnej o 9:45 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 2.9. tj. štvrtok máme začiatok nového školského roku, preto na budúcu nedeľu 29.8. 

pozývam na sv. omšu o 11:00 hod. učiteľov a žiakov našej školy. Začnime tento rok aj s 
Pánom Bohom. Po sv. omši bude požehnanie školských pomôcok.  

 Katolícke noviny v čísle 33 približujú, ako sa na návštevu pápeža Františka pripravuje 
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku; Vysvetľujú, že prijímanie Eucharistie je výzva i 
nezaslúžené pozvanie; V reportáži predstavujú farnosť sv. Štefana, kráľa, v Žiline-Závodí; 
Ponúkajú príbeh Anny Vargovej, ktorej rodičia počas totality ukrývali kňazov a bohoslovcov; 
Približujú misijné pôsobenie rehoľnej sestry Antónie Lednickej v Rusku. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 630,- €, z toho v Jasení 410,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

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

Ohlášky 3 
Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, a Katarína 
Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná.  

Ohlášky 2 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, ktorí pochádzajú z farnosti 
Predajná. 

Ohlášky 2 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Predajná, a Tatiana 
Slosiariková, ktorá pochádza z farnosti Nemecká.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb. 
 

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


