
P R E D A J N Á                                      10.02.2019 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
ÚMYSLY 

Nedeľa  10.02. 945 Za † Štefana Kazára 
Pondelok 11.02. 1700 Za chorých 
Streda 13.02. 1700 Za † Emila Rottera 1. výr. 
Piatok 15.02. 1700 Za † Jána Beraxu 
Sobota 16.02. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 17.02. 945 Za † Máriu Schönovú 1.výr. 

OZNAMY 
 Zajtra t.j. pondelok 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu 

Lurdskú budeme prežívať 27. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. 
omše bude vysluhovaná sviatosť chorých. Preto prosíme, postarajte sa aby na sv. 
omšu mohli prísť aj tí, ktorí za normálnych okolností, z ohľadu na svoj zdravotný 
stav nemôžu chodiť do Božieho chrámu. Vzadu kostola bude listina na ktorú 
prosíme, aby sa zapísali tí ktorí pristúpia k sviatosti pomazania chorých. 

 V stredu pol hodiny pred sv. omšou bude Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. 
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Taktiež v sobotu 16.2.2019 bude v Čiernom Balogu Dekanátne stretnutie mládeže. 

Program je na nástenke. 
 Na budúcu nedeľu 17.2. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 6 približujú život, dielo a odkaz svätého Cyrila, od ktorého 

smrti uplynie 1150 rokov; pripomínajú udalosti, ktoré pred sto rokmi predchádzali 
vymenovaniu prvých slovenských biskupov; prinášajú reportáž z popradskej 
nemocnice. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

včera upratali a vyzdobili kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           10.02.2019 

Farské oznamy na 5. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej 
ÚMYSLY 

 

10.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Kučerových, Kvačkajových a zaťa Juraja 
11:00 Za  Martušku Kubackú 1. výr., manžela Jána a ich rodičov 

12.2. Utorok 16:00 Za  manžela Jána 
14.2. Štvrtok 16:00 Za  Annu Melkovú 

 

17.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Júliu, Ondreja a syna Jozefa 
11:00 Za  Tibora a Margitu Kňazovických 

OZNAMY 
 Zajtra t.j. pondelok 11. februára pri spomienke na Preblahoslavenú Pannu Máriu 

Lurdskú budeme prežívať 27. Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti počas sv. 
omše o 17:00 hod. vo farskom kostole bude vysluhovaná sviatosť chorých. Preto 
prosíme, postarajte sa aby na sv. omšu mohli prísť aj tí, ktorí za normálnych 
okolností, z ohľadu na svoj zdravotný stav nemôžu chodiť do Božieho chrámu. 
Vzadu kostola bude listina na ktorú prosíme, aby sa zapísali tí ktorí pristúpia 
k sviatosti pomazania chorých. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Taktiež v sobotu 16.2.2019 bude v Čiernom Balogu Dekanátne stretnutie mládeže. 

Program je na nástenke. 
 Na budúcu nedeľu 17.2. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 6 približujú život, dielo a odkaz svätého Cyrila, od ktorého 

smrti uplynie 1150 rokov; pripomínajú udalosti, ktoré pred sto rokmi predchádzali 
vymenovaniu prvých slovenských biskupov; prinášajú reportáž z popradskej 
nemocnice. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorý včera upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 2. marca 2019 chcú uzatvoriť manželstvo 
Dominik Rovňan, ktorý pochádza z farnosti Málinec, a Hanka Demeterová, ktorá pochádza z farnosti 
Jasenie. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


