
Farské oznamy 
23. nedeľa cez rok 

(05.09.2010) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  UTOROK: Spomienka: Sv. Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana   
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

STREDA:    Sviatok:       Narodene Panny Márie 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 05.09.2010 

700 
 

945 

 Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.09.2010 1830 † Štefana Múku 
Utorok 07.09.2010 1830 na umysel 
Streda 08.09.2010 1830 † Ondreja a Sidóniu Demeterových 
Štvrtok 09.09.2010 1830 † rodičov Sivokových a Pavlečkových 
Piatok 10.09.2010 1830 † Máriu Chládekovú 
Sobota 11.09.2010 800 na umysel 

Nedeľa 12.09.2010 
700 

 

945 

† Viliama Štefku, súrodencov a rodičov 
 

Za farníkov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. V Katolíckych novinách sa môžeme 
dočítať: ako si majú ctiť rodičov tí, ktorí boli nimi ponižovaní alebo o múdrych učiteľoch, 
ktorí vyučujú tým, že menia srdcia.. 
 Na budúci utorok bude celé Slovensko prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Informácie 
o slávnosti sú uvedené na plagátoch. Svoju účasť na tejto slávnosti potvrdil otec biskup 
Vladimír Filo. Aby sa táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom 
prostredí,  v pondelok čiže už zajtra od 900 hod. bude upratovanie Kalvárie. Pozývame 
všetkých, mladých aj starších. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.   
 O upratovanie kostola sa postará druhá časť ruže p. Margity Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 
O H L Á Š K Y 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú 
dňa 18. septembra 2010 prijat: 

Zuzana Púpalová, dcéra Jána a Anny rod. Búdovej, bytom Jasenie 
a 

Jaroslav Švec, syn Jaroslava a Veroniky rod. Stierakovej, bytom Jasenie 
Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento manželský zväzok, nech to 
ohlási na farskom úrade. 

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



 

Farské oznamy 
23. nedeľa cez rok 

 (05.09.2010) 
 

J A S E N I E 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK: Spomienka: Sv. Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana   
Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

STREDA:    Sviatok:       Narodene Panny Márie 

 
OZNAMY: 

 V Katolíckych novinách sa môžeme dočítať: ako si majú ctiť rodičov tí, ktorí boli nimi 
ponižovaní alebo o múdrych učiteľoch, ktorí vyučujú tým, že menia srdcia.. 
 Na budúci utorok bude celé Slovensko prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Informácie 
o slávnosti sú uvedené na plagátoch. Svoju účasť na tejto slávnosti potvrdil otec biskup 
Vladimír Filo. Aby sa táto naša slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom 
prostredí,  v pondelok čiže už zajtra od 900 hod. bude upratovanie Kalvárie. Pozývame 
všetkých, mladých aj starších. 
 Ďakujeme všetkých chlapom, ktorí prišli pomôcť pri oprave strechy na našom kostole. 

 
 

O H L Á Š K Y 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú 
prijat: 
 

Zuzana Púpalová, dcéra Jána a Anny rod. Búdovej, bytom Jasenie 
a 

Jaroslav Švec, syn Jaroslava a Veroniky rod. Stierankovej, bytom Jasenie 
 
Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento manželský zväzok, nech to 
ohlási na farskom úrade. 

 
 

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


