
P R E D A J N Á                                      28.07.2019 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Marty 
STREDA   Spomienka   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.7. 1000 Za farníkov 
Streda 31.7. 1800 Za † Annu a Matúša Lalikových a syna Matúša 
Piatok 2.8. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 3.8. 1700 Aid.     Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 4.8. 1000 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 2.8. od 10:00 hod., po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Taktiež v piatok 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách 
minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný 
na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče 
náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: 
svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Sv. omša bude 
v tento deň o 18:15 hod. 

 3.8. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod 
Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

 Na budúci víkend budeme vo farnosti prežívať dni obce Predajná. Slávnostná sv. 
omša bude v nedeľu 4.8. vo farskom kostole o 10:00 hod. 15. min. pred omšou bude 
vyloženie Sviatosti Oltárnej. 

 Katolícke noviny v čísle 30 ponúkajú reportáž z duchovných cvičení; vysvetľujú, že 
dnešná spoločnosť by si mala brať príklad z rodičovstva svätých Joachima a Anny; 
odpovedajú na otázku o získaní úplných odpustkov. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 510,-€, z toho v Predajnej 202,-€. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili náš kostol. 

 

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



 
 

J A S E N I E                                           28.07.2019 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Marty 
STREDA   Spomienka   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
28.7. Nedeľa 8:30 Za  rodičov, ich synov, starých rodičov a svokrovcov 

  
30.7. Utorok 17:00 Za  Ľubku Demeterovú a jej rodičov 

1.8. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Jozefa a Žofiu, vnukov Erika a Miroslava 
2.8. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.8. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
4.8. Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

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

chorým v Jasení pôjdem v piatok 2.8. od 8:00 hod. Pred sv. omšou bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Taktiež v piatok 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor 
a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie 
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním 
viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté 
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Sv. omša bude v tento deň aj vo farskom 
kostole o 18:15 hod. 

 3.8. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov 
z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 30 ponúkajú reportáž z duchovných cvičení; vysvetľujú, že 
dnešná spoločnosť by si mala brať príklad z rodičovstva svätých Joachima a Anny; 
odpovedajú na otázku o získaní úplných odpustkov. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 510,- €, z toho v Jasení 308,- €. Pán Boh 
zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 1 
Dňa 17. augusta 2019 v Jasení chcú uzatvoriť manželstvo: Jozef Bíreš, ktorý pochádza z farnosti 
Predajná - Jasenie, a Lúcia Kotlárová, ktorá taktiež pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  
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. 


