
P R E D A J N Á                                      04.08.2013 

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Sviatok:    Premenenia Pána  
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Sv. Dominika, kňaza 
PIATOK:    Sviatok:    Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy 
SOBOTA:    Sviatok:    Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  

ÚMYSLY: 
Nedeľa 04.08.2013 1000 Za obec Predajná a farníkov 

Pondelok 05.08.2013 1830 Za † Eduarda Spišiaka 
Utorok 06.08.2013 1830 Aid. 
Streda 07.08.2013 1830 Za † Annu, Vojtecha, Ladislava Kindernaya 
Štvrtok 08.08.2013 1830 Za † Palka nedož. 22. rokov 
Piatok 09.08.2013 1830 Za † Máriu a Juraja Bučko a syna Tomáša 
Sobota 10.08.2013 1800 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 11.08.2013 945 Za Ružencové bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona k Oltárnej 

Sviatosti. 
 V utorok 6. Augusta máme sviatok Premenenia Pána, sv. omša v Predajnej bude 

o 18:30 hod. 
 V stredu 7. Augusta po sv. omši v Predajnej, čiže okolo 19:30 hod. sa na farskom úrade 

uskutoční stretnutie farskej ekonomickej rady. Všetkých členov na toto stretnutie 
pozývame. 

 V najbližšiu sobotu 10. Augusta budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú 
pobožnosť. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 18:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny 
Márie pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Katolícke noviny nám prinášajú: 
- aktuálne informácie zo Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro aj zo stretnutia 
slovenskej mládeže v Ružomberku; 
- rozhovor s veľkým milovníkom prírody a autorom viacerých kníh Miroslavom Sanigom; 
- rubriku "Rok viery", ktorá sa zameriava na svedectvo života svätých, ktoré je ako 
spoľahlivý kompas; 
-  a prílohu krížovky. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli na faru pomôcť pri rezaní a kálaní 

dreva. Pán Boh zaplať za Vašu námahu a čas. 
 Nakoniec, ďakujeme pani Starostke, obecnému zastupiteľstvu, farníkom aj všetkým 

tým, ktorí mali podiel na príprave dní obce Predajná, ako aj za modlitby na tento 
úmysel. 
 

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



 

J A S E N I E                                           04.08.2013 

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Sviatok:    Premenenia Pána  
ŠTVRTOK:   Spomienka:   Sv. Dominika, kňaza 
PIATOK:    Sviatok:    Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy 
SOBOTA:    Sviatok:    Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  

ÚMYSLY: 
 

4.8. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jozefa Kubančeka 
6.8. Utorok 17:30 Za  Júliusa a Helenu Halajových a rodičov 
7.8. Streda 17:30 Aid. 
8.8. Štvrtok 17:30 Za  Ondreja v nedožitých 100 rokov 
9.8. Piatok 17:30 Za  manžela, rodičov a rodinu Beraxovú 

10.8. Sobota 18:00 Za  Jozefa Bartoša s rodinou 
      

11.8. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Dáriu Longauerovú 15. výr. a rodičov Štefana a Gizelu  

11:00 Za  Máriu a Jozefa Okosyových a syna Jozefa 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši krátka 

poklona k sviatosti Oltárnej.  
 V stredu 7. Augusta po sv. omši v Predajnej, čiže okolo 19:30 hod. sa na farskom 

úrade uskutoční stretnutie farskej ekonomickej rady. Všetkých členov na toto 
stretnutie pozývame. 

 V najbližšiu sobotu 10. Augusta budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú 
pobožnosť. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 18:00 hodine. Spolu s figúrkou 
Panny Márie pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. 
omša nebude. 

 Katolícke noviny nám prinášajú: 
- aktuálne informácie zo Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro aj zo stretnutia 
slovenskej mládeže v Ružomberku; 
- rozhovor s veľkým milovníkom prírody a autorom viacerých kníh Miroslavom 
Sanigom; 
- rubriku "Rok viery", ktorá sa zameriava na svedectvo života svätých, ktoré je ako 
spoľahlivý kompas; 
-  a prílohu krížovky. 
 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli na faru pomôcť pri rezaní 

a kálaní dreva. Pán Boh zaplať za Vašu námahu a čas. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 
 

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


