
P R E D A J N Á                                      24.02.2019 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

Nedeľa  24.2. 945 Za † Blaženu Búdovú 1. výr. 
Streda 27.2. 1700 Na úmysel rodiny 
Piatok 1.3. 1715 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 2.3. 1730 Za † Valériu Barbierikovú 
Nedeľa 3.3. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 1. marca od 10:00 hod. Sv. omša bude 
o 17:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 2. marca máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole 
o 16:30 hod., následne o 17:30 hod. bude sv. omša. 

 Katolícke noviny v čísle 8 sa venujú téme posudzovania a odsudzovania; pozývajú na 
návštevu Baziliky svätého Klementa v Ríme, kde je pochovaný svätý Cyril; prinášajú 
rozhovor s exercitátorom a predstaveným exercičného domu v Piešťanoch pátrom 
Jánom Benkovským SJ. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,- €, z toho v Predajnej 240,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 
upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           24.02.2019 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

 

24.2. 
 
Nedeľa 8:30 Za  rodičov Mellenových, Kúčerových a ich vnukov Milana, Jána a Matúša 

11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
26.2. Utorok 16:00 Za  Máriu a Jozefa Bartošových 
28.2. Štvrtok 16:00 Za  Máriu Siládiovú 1. výr. 
1.3. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.3. Sobota 15:00 Sobášna sv. omša za Dominika a Hanku 

 

3.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  syna Ľuboša 18. výr. 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 
Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 1. marca od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej 
sviatosti bude pred sv. omšou. 

 2. marca máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole 
o 16:30 hod., následne o 17:30 hod. bude sv. omša. 

 Katolícke noviny v čísle 8 sa venujú téme posudzovania a odsudzovania; pozývajú na 
návštevu Baziliky svätého Klementa v Ríme, kde je pochovaný svätý Cyril; prinášajú 
rozhovor s exercitátorom a predstaveným exercičného domu v Piešťanoch pátrom 
Jánom Benkovským SJ. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,- €, z toho v Jasení 350,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý včera upratali kostol. 

Ohlášky 3 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 2. marca 2019 chcú uzatvoriť 
manželstvo Dominik Rovňan, ktorý pochádza z farnosti Málinec, a Hanka Demeterová, 
ktorá pochádza z farnosti Jasenie. 
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. 


