
P R E D A J N Á                                      12.08.2018 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok  
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 12.8. 1000 Za farníkov 
Streda 15.8. 1815 Za farníkov 
Piatok 17.8. 1800 Za † sestru Margarétku 
Sobota 18.8. 1800 Za † manžela Jána 5. výr. a rodičov 
Nedeľa 19.8. 1000 Za farníkov 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v piatok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V stredu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V 
jej závere bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. 
Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, 
ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 18:15 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 32 predstavujú kňazov, ktorých tajne vysvätil 
biskup Peter Dubovský; zameriavajú sa na adoráciu ako na čas, ktorý 
intenzívne venujeme Pánovi; venujú sa otázkam manželského spolužitia. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           12.08.2018 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
12.8. Nedeľa 8:30 Za  Ľubku Demeterovú a rodičov 

  
14.8. Utorok 17:00 Za  rodičov a súrodencov 
15.8. Streda 17:00 Za  Máriu a Jozefa Okosi 
16.8. Štvrtok 17:00 Za  Marianu 
 19.8. Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Michala Kordik a syna Emila 

  
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny 
pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V 
jej závere bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. 
Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, 
ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 17:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 32 predstavujú kňazov, ktorých tajne vysvätil 
biskup Peter Dubovský; zameriavajú sa na adoráciu ako na čas, ktorý 
intenzívne venujeme Pánovi; venujú sa otázkam manželského spolužitia. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. 

Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 31. augusta sviatosť manželstva 
hodlajú uzavrieť:  
Michal Cibuľa syn Jozefa a Janky r. Končitá, bytom Brezno, a Dominika Kubacká dcéra 
Mariána a Viery Šalgovej, bytom Jasenie.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom 
úrade. 
 

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


