
P R E D A J N Á                                      29.06.2014 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Sviatok    Navštívenia Panny Márie  
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 29.06.2014 945 Za farníkov 

Pondelok 30.06.2014 1830 Za † Margitu Makovú 2. výr. 
    
Streda 02.07.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 03.07.2014 1830 Za † Emila Michalčíka 

Piatok 04.07.2014 1830 Za živých a zosnulých členov bratstva Božského 
Srdca Ježišovho 

Sobota 05.07.2014 800 Za farníkov 

Nedeľa 06.07.2014 945 Za Ružencové Bratstvo 

 
OZNAMY: 

 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. 
omšou, a keďže na prvý piatok zostáva iba jeden kňaz, ku chorým, ku ktorým chodí 
pán kaplán pôjdem vo štvrtok od 9:00 hod., a v piatok od 9:00 hod. navštívim 
chorých ku ktorým chodím ja. Upozornite na to prosím našich chorých.  

 Pripomíname farníkom z Predajnej, že od dnešnej nedele počas prázdnin nebude 
nedeľnej sv. omši ráno o 7:00 hod., a taktiež sv. omši v utorky počas týždňa. 

 Katolícke noviny pozývajú zapojiť sa do letnej čitateľskej súťaže Leto s patrónkou 
Slovenska a detskej súťaže Leto na gazdovstve; vyzývajú na ochranu duševného zdravia 
detí pred gender ideológiou; prinášajú rozhovor s rektorom Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie Jánom Čverčkom SDB. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. 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                                            29.06.2014 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA    Sviatok    Navštívenia Panny Márie  
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 

 
ÚMYSLY: 

 

29.6. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Martina, Ľudmilu a Jozefa 

11:00 Za  Pavla Štrbu 
1.7. Utorok 17:30 Aid. 
2.7. Streda 17:30 Za  Štefana Peťko, manželku a jeho dcéry Valériu, Annu a Martu 
3.7. Štvrtok 17:30 Za  rodinu Beraxovú 
4.7. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
5.7. Sobota 9:00 Za  Martu Beraxovú 30. deň 

 

6.7. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Poďakovanie a Božiu pomoc pre dcéru 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti.  

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. 
omšou, a keďže na prvý piatok zostáva iba jeden kňaz, ku chorým, ku ktorým chodí 
pán kaplán pôjdem vo štvrtok od 9:00 hod., a v piatok od 9:00 hod. navštívim 
chorých ku ktorým chodím ja. Upozornite na to prosím našich chorých.  

 Pripomíname, že od dnešnej nedele v Predajnej počas prázdnin nebude nedeľnej sv. 
omši ráno o 7:00 hod., a taktiež sv. omši v utorky počas týždňa. 

 Katolícke noviny pozývajú zapojiť sa do letnej čitateľskej súťaže Leto s patrónkou 
Slovenska a detskej súťaže Leto na gazdovstve; vyzývajú na ochranu duševného zdravia 
detí pred gender ideológiou; prinášajú rozhovor s rektorom Baziliky Sedembolestnej 
Panny Márie Jánom Čverčkom SDB. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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


