
P R E D A J N Á                                      24.06.2018 

Farské oznamy 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  
ŠTVRTOK  Spomienka  Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka  
PIATOK   Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.6. 945 Za farníkov 
Pondelok 25.6. 1800 Za † manžela Jána a švagra Jána 
Utorok 26.6. 1500 Pohrebný obrad v dome smútku za † Jaroslava Kupca 
Streda 27.6. 1800 Za † rodičov Annu a Ladislava, a starých rodičov Rozáliu a Pavla 
    
Piatok 29.6. 1800 Aid. 
Sobota 30.6. 800 Za farníkov 
Nedeľa 1.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V tomto týždni vo štvrtok 28.6. sv. omša vo farskom kostole nebude. 
 V piatok 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný 

sviatok, čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši, ktorá bude o 18:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 1. júla o 16:00 hod. pozývam na farský dvor deti s rodičmi, 

miništrantov a mládež na opekačku. 
 V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 h. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred 

prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na 
rodinu, ktorý organizuje Aliancia za rodinu ako odpoveď na Gay pride, ktorý sa 
uskutoční práve v tento deň v Bratislave. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja 
ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na 
výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk. Plánujeme ísť 
z BR dekanátu autobusom. Záujemcovia zapíšte sa na papier v sakristii. 

 Katolícke noviny v čísle 25 sa zameriavajú na osobnosť sv. Jána Krstiteľa; prinášajú 
rozhovor s manželmi Katarínou a Kamilom Baginovcami, ktorí na Slovensku rozvíjajú 
kresťanské koučovanie; približujú význam gest v liturgii. 

 Drahí farníci, vo farnosti Predajná s filiálkou Jasenie ostáva len jeden kňaz, a čo za tým 
ide, bude - zatiaľ v čase prázdnin – zmenený poriadok a hodiny bohoslužieb. V nedeľu 
v Predajnej sv. omša bude o 10:00 hod. a v Jasení bude len jedna sv. omša 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. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 950,-€, z toho v Predajnej 245,-€. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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

http://www.hrdinarodinu.sk/


 

J A S E N I E                                           24.06.2018 

Farské oznamy 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  
ŠTVRTOK  Spomienka  Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka  
PIATOK   Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

ÚMYSLY 
 

24.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Božiu pomoc a zdravie 
11:00 Za  Máriu Gaboňovú 3. výr., a starých rodičov 

26.6. Utorok 17:00 Za  rodičov Máriu a Teodora Chamku 
    

28.6. Štvrtok 18:00 Za  Jána Malčeka a jeho rodičov 
29.6. Piatok 17:00 Za farníkov 
30.6. Sobota 16:00 Sobášna sv. omša za Radoslava Pánika a Andrei Demeterovej 
  1.7. Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni v stredu 27.6. sv. omša nebude, a vo štvrtok 28.6. sv. omša bude o 18:00 hod. 
 V piatok 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 1. júla o 16:00 hod. pozývam na farský dvor deti s rodičmi, miništrantov a mládež na 

opekačku. 
 V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 h. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom smerom 

na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu, ktorý organizuje Aliancia za rodinu ako odpoveď na 
Gay pride, ktorý sa uskutoční práve v tento deň v Bratislave. Pochodu sa môžu zúčastniť tí, ktorí sa neboja 
ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Na výveske je plagát a bližšie 
informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk. Plánujeme ísť z BR dekanátu autobusom. Záujemcovia 
zapíšte sa na papier v sakristii. 

 Katolícke noviny v čísle 25 sa zameriavajú na osobnosť sv. Jána Krstiteľa; prinášajú rozhovor s manželmi 
Katarínou a Kamilom Baginovcami, ktorí na Slovensku rozvíjajú kresťanské koučovanie; približujú význam 
gest v liturgii. 

 Drahí farníci, vo farnosti Predajná s filiálkou Jasenie ostáva len jeden kňaz, a čo za tým ide, bude - zatiaľ v 
čase prázdnin – zmenený poriadok a hodiny bohoslužieb. V nedeľu v Predajnej sv. omša bude o 10:00 hod. 
a v Jasení bude len jedna sv. omša 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. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 950,- €, z toho v Jasení 705,- €. 
 Na kostol obetovali: obec Jasenie 1000,- €, Ružencové bratstvo 500,- € a bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh 

zaplať za všetky vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 30. júna sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť:  
Radoslav Pánik syn Borisa a Zuzany r. Zváriková, bytom Jasenie, a Andrea Demeterová dcéra Martina 
a Evy r. Mitáková, 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. 

http://www.hrdinarodinu.sk/

