
P R E D A J N Á                                      15.10.2017 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
STREDA  Sviatok   Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY 
Nedeľa 15.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 16.10. 1800 Za † rodičov Máriu, Michala a brata Kazimíra 
Streda 18.10. 1800 Za † rodičov Emíliu a Jána Fekiačových 
Štvrtok 19.10. 1800 Za sestru Irenu a jej šťastný návrat 
Piatok 20.10. 1800 Za † Irenu a Rudolfa Sojakových 

Sobota 21.10. 1200

1800 
Sobášny obrad Mateja Dobroty a Moniky Babiakovej 
Za † Annu a Dominika Demeterových 

Nedeľa   22.10. 945 Za farníkov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. A o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 

Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V pondelok je modlitba ruženca v 

rámci Večeradla. 
 V pondelok 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel do konca roka je: 

„Aby fatimské posolstvo bolo viditeľne v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov i v prehĺbení 
mariánskej úcty.“  

 Milión detí na celom svete sa bude v stredu 18. októbra 2017 o 9:00 hod. (alebo aj v inom čase) spoločne 
modliť ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Iniciatíva s názvom „Milión detí v modlitbe“ sa zrodila v 
roku 2005 vo Venezuele a súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť 
ruženec, svet sa zmení“. Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi každý rok 18. októbra povzbudzuje 
deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na tento úmysel. Povzbudzujeme, aby sa pripojili aj 
naše deti. Preto pozývame ich v stredu do kostola na ruženec o 17:30 hod. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do 
spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte 
návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste 
s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 41 sa venujú fatimskému posolstvu a tiež približujú slnečný zázrak, ktorí sa udial 
pred 100 rokmi neďaleko Fatimy; prinášajú rozhovor s hlavným predstaveným saleziánov donom 
Ángelom. F. Artimem. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1210,- €, z toho v Predajnej 193,- €. Boh zaplať za Vaše 
milodary. 

 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 Pri príležitosti misijného týždňa príde k nám misionár z Venezuele a Kolumbie o. Ján Adamowicz 

a prihovorí sa v misijnej kázni zajtra tj. pondelok na sv. omši o 18:00 hod. O. Jána môžeme podporiť 
zakúpením si kávy za 5,- € alebo dobrovoľným príspevkom. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
Ohlášky 3 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 21. októbra sviatosť manželstva chcú uzavrieť: 
Matej Dobrota syn Aleny Dobrotovej, bytom Brezno - Mazorníkovo, a Monika Babiaková dcéra Milana 
a Kvetoslavy r. Leitnerová bytom Predajná. 
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.



 

J A S E N I E                                           15.10.2017 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK  Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
STREDA  Sviatok   Sv. Lukáša, evanjelistu 

ÚMYSLY 
 

15.10. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 

11:00 Za zdravie a pomoc Božiu Helene 
17.10. Utorok 16:30 Aid. 
18.10. Streda 16:30 Za zdravie a Božiu pomoc 
 19.10. Štvrtok 16:30 Za Božiu pomoc v chorobe Katke 
20.10. Piatok 16:30 Za  Jána Nútera, rodičov, starých rodičov a Annu Rosovú 
21.10. Sobota 7:30 Aid. 

   
22.10. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových a ich rodičov 
11:00 Za  Amáliu Mamojkovú nedož. 81. rokov a manžela Jána 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. A o 17:00 hod. 

bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V utorok je modlitba 

ruženca v rámci Večeradla. 
 V pondelok 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel do konca 

roka je: „Aby fatimské posolstvo bolo viditeľne v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie hriešnikov 
i v prehĺbení mariánskej úcty.“  

 Milión detí na celom svete sa bude v stredu 18. októbra 2017 o 9:00 hod. (alebo aj v inom čase) 
spoločne modliť ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Iniciatíva s názvom „Milión detí 
v modlitbe“ sa zrodila v roku 2005 vo Venezuele a súvisí s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude 
milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi 
každý rok 18. októbra povzbudzuje deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na tento 
úmysel. Povzbudzujeme, aby sa pripojili aj naše deti. Preto pozývame ich v stredu do kostola na 
ruženec o 16:00 hod. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia otcovia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly 
budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o 
tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, 
Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 41 sa venujú fatimskému posolstvu a tiež približujú slnečný zázrak, ktorí 
sa udial pred 100 rokmi neďaleko Fatimy; prinášajú rozhovor s hlavným predstaveným saleziánov 
donom Ángelom. F. Artimem. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1210,- €, z toho v Jasení 1017,- €.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za milodary! 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 Pri príležitosti misijného týždňa príde k nám misionár z Venezuele a Kolumbie o. Ján Adamowicz 

a prihovorí sa v misijnej kázni v utorok 17.10. na sv. omši o 16:30 hod. O. Jána môžeme 
podporiť zakúpením si kávy za 5,- € alebo dobrovoľným príspevkom. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 



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


