
P R E D A J N Á                                      01.07.2018 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Návšteva Panny Márie 
UTOROK     Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
PIATOK     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 1.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 2.7. 1800 Za † kňaza 
Utorok 3.7. 1500 Pohrebná sv. omša za † Veroniku Vetrákovú 
Streda 4.7. 1800 Za † Slavomíra Gorala 
Štvrtok 5.7. 1000 Za † rodičov Bartolomeja a Štefániu, a ich rodičov 
Piatok 6.7. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 7.7. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 8.7. 1000 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývam na farský dvor deti s rodičmi, miništrantov a mládež na 

opekačku.  
 Zajtra tj. pondelok, keďže je sviatok sv. omša bude o 18:00 hod. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omša bude 

o 10:00 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši bude vyložená Sviatosť oltárna. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Predajnej pôjdem v piatok 6. júla od 10:00 hod. Po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 7. júla je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod 

Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosím farníkov 
z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Pripomínam, že je zmenený poriadok a hodiny bohoslužieb. V nedeľu v Predajnej sv. omša je o 
10:00 hod. a v Jasení o 8:30 hod. Nebudú popoludňajšie pobožnosti. V týždni: v Predajnej sv. 
omše budú v stredu, piatok a sobotu; a v Jasení: v utorok a štvrtok. Výnimkou budú slávnosti a 
prvopiatkový týždeň. 

 Katolícke noviny v čísle 26, s prílohou Leto, sa zameriavajú na odkaz svätých Petra a Pavla; 
pozývajú na návštevu piešťanských farností; pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej 
súťaže s názvom: Svätý páter Pio a výročné aktuality 2018 a do prázdninovej súťaže pre deti 
s názvom: Po indiánskych stopách. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 200,- €, z toho 
v Predajnej 80,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

 Dnes po sv. omši (po premienke) budú členky Ružencového bratstva oboznámené 
s hospodárením. Prosíme o účasť. 

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



 

J A S E N I E                                           01.07.2018 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Návšteva Panny Márie 
UTOROK     Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
PIATOK     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
1.7. Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
3.7. Utorok 17:00 Za  rodičov Turčanových a ich deti: Júliusa, Martina a Jozefa 
5.7. Štvrtok 8:30 Aid. 
6.7. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
7.7. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
8.7. Nedeľa 8:30 Za  manželku a rodičov Zelenčíkových a Rochockých 

  
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. pozývam na farský dvor deti s rodičmi, miništrantov a 
mládež na opekačku.  

 Zajtra tj. pondelok, keďže je sviatok sv. omša bude vo farskom kostole v Predajnej 
o 18:00 hod. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. 

omša bude o 8:30 hod., a keďže máme farskú poklonu po omši bude vyložená Sviatosť 
oltárna.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok 6. júla od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
pred sv. omšou. 

 V sobotu 7. júla je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. 
pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosím 
farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. 

 Pripomínam, že je zmenený poriadok a hodiny bohoslužieb. V nedeľu v Predajnej sv. 
omša je o 10:00 hod. a v Jasení o 8:30 hod. Nebudú popoludňajšie pobožnosti. V týždni: 
v Predajnej sv. omše budú v stredu, piatok a sobotu; a v Jasení: v utorok a štvrtok. 
Výnimkou budú slávnosti a prvopiatkový týždeň. 

 Katolícke noviny v čísle 26, s prílohou Leto, sa zameriavajú na odkaz svätých Petra 
a Pavla; pozývajú na návštevu piešťanských farností; pozývajú všetkých čitateľov zapojiť 
sa do letnej súťaže s názvom: Svätý páter Pio a výročné aktuality 2018 a do prázdninovej 
súťaže pre deti s názvom: Po indiánskych stopách. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 200,- €, 
z toho v Jasení 120,- €. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali kostol. 
 

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


