
 
Farské oznamy 

30. nedeľa cez rok 
(24.10.2010) 

P R E D A J N Á 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:   Sviatok:  Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave  
ŠTVRTOK:       Sviatok:     Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 24.10.2010 
700 

 
945 

na umysel 
 
Za Farníkov 

Pondelok 25.10.2010 1800 Za zdravie s Božiu pomoc pre rodinu. 
Utorok 26.10.2010 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre dožitých 19 rokov pre vnuka Renka. 
Streda 27.10.2010 1800 Za obrátenie rodiny.  
Štvrtok 28.10.2010 1800 † Jozefa Králika a rodičov Emíliu a Štefana.   
Piatok 29.10.2010 1800 † manžela Emila Kohútika a rodičov.  
Sobota        30.10.2010 800 Na úmysel Biskupa Vladimíra.  

Nedeľa 31.10.2010 
700 

 
945 

† Z rodiny Beraxovej a Markovej.  
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes bola farská zbierka. Na misie sa vyzbieralo spoločne 260 € 12 centov, z čoho 116,-€ 97 centov 
v Predajnej a 143,- € 15 centov v Jasení . Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary na misie.  
 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať: o umení čítať a písať vlastný život alebo o čom je prvé sväté 
prijímané ...    
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V stredu a v piatok ho vedú deti a mládež. 
V piatok 29.10.  po sv. Omši  oceníme deti ktoré sa zapojili do ružencovej modlitby v tomto mesiaci.  
 V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského Beňadiku. Odchod 
autobusu bude o hod. 830 z námestia, vrátime sa neskorým popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa 
prihlásili v sakristii  najneskôr do 5 novembra, kvôli objednávke autobusu. Cena púte bude vo výške 
okolo 8 €,- 
 V sakristii si môžeme objednať na cely rok časopis „Posol“, je to mesačník slovenských katolíkov, predplatene 
na cely rok 6,60 eur, objednať si ho môžeme do konca októbra.      
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.  

  
O H L Á Š K Y 

                  Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú  
dňa 13. novembra 2010 prijať: 

Zuzana Demeterová, dcéra Ondreja a Marty rod. Spišiakovej, bytom Predajná 
a 

Martin Greňa, syn Jána a Terézie rod. Dulovičovej, bytom Šamorín 
 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento manželský zväzok, nech to ohlási na farskom úrade. 
 

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