
P R E D A J N Á                                      09.10.2016 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
ÚMYSLY 

Nedeľa 09.10. 700 
1100 

Za farníkov 
Sviatosť birmovania 

Pondelok 10.10. 1800 Za † Jozefa Živor 30. deň 
Streda 12.10. 1800 Za † rodičov Michala a Jozefínu a manžela Mikuláša 
Štvrtok 13.10. 1800 Na úmysel 
Piatok 14.10. 1800 Za † Jána a Margitu 

Sobota 15.10. 1800 O Božiu pomoc a požehnanie Panny Márie pre manželov Annu 
a Petra Belkovcov - 50. výr. sobáša 

Nedeľa   16.10. 945 Za farníkov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v 
piatok ju vedú deti a mládež a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 15. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne detí na stretnutie. 
 Pripomíname o púti veriacich celej rožňavskej diecézy do Svätyne Božieho milosrdenstva 

v Smižanoch dňa 19. októbra t.j streda. Zapísať sa môžete v sakristii do 11. októbra. 
Program je na nástenke. Cena je okolo 8,- €. 

 Taktiež pripomíname, že aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, 
ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis 
pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, 
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich 
duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík 
možno objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky 
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20445253. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 40 sa zameriavajú na spiritualitu majstra samoty - svätého Bruna; 
nahliadajú do života obyvateľov komunity Cenacolo neďaleko Kráľovej pri Senci; 
predstavujú vinárske dielo manželov Ostrožovičovcov. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme rodičom birmovancov, 

ktorí včera upratali a vyzdobili náš kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

http://www.rebrik.sk/


 

J A S E N I E                                           09.10.2016 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
ÚMYSLY 

 

09.10. 
 

Nedeľa 
8:30 Na úmysel 

 Sviatosť birmovania vo farskom kostole v Predajnej o 11:00 
11.10. Utorok 17:00 Za  rodičov a synov a starých rodičov Pribilinových 
12.10. Streda 17:00 Za  rodičov, ich rodičov a brata Štefana 

 13.10. Štvrtok 17:00 Za  rodičov, brata a neter 
14.10. Piatok 17:00 Za  Emila Demetera a rodičov 

   

16.10. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Máriu Pavliakovú a manžela Jaroslava 
11:00 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových, Františka Medveďa 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v 
stredu ju vedú deti a mládež a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 15. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne detí na stretnutie. 
 Pripomíname o púti veriacich celej rožňavskej diecézy do Svätyne Božieho milosrdenstva 

v Smižanoch dňa 19. októbra t.j streda. Zapísať sa môžete v sakristii do 11. októbra. 
Program je na nástenke. Cena je okolo 8,- €. 

 Taktiež pripomíname, že aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, 
ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis 
pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, 
materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich 
duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík 
možno objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky 
www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20445253. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 40 sa zameriavajú na spiritualitu majstra samoty - svätého Bruna; 
nahliadajú do života obyvateľov komunity Cenacolo neďaleko Kráľovej pri Senci; 
predstavujú vinárske dielo manželov Ostrožovičovcov. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 

http://www.rebrik.sk/


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


