
P R E D A J N Á                                      27.07.2014 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Spomienka   Sv. Marty 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
PIATOK    Spomienka   Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 27.07. 945 Za farníkov 
Pondelok 28.07. 1830 Na úmysel 
    
Streda 30.07. 1830 Za † brata Petra 
Štvrtok 31.07. 1830 Za † rodičov Michala a Jozefinu, a Mikuláša 
Piatok 01.08. 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 02.08. 1030 Za obec Predajná a farníkov 

Nedeľa 03.08. 945 Za Ružencové bratstvo 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 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. 

 Na budúci víkend budeme v našej farnosti prežívať dni obce Predajná. Budú to 
oslavy 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Slávnostná sv. omša bude 
v sobotu 2. augusta o 10:30 hod. na Predajnanskom námestí. Počas omše bude 
spievať cirkevný zbor Benedictus z Heľpy. Pozývame všetkých farníkov. 

 Katolícke noviny sa venujú veľkodušnosti a pokore; zameriavajú sa na 
permakultúru a ekozáhrady; a prinášajú samostatnú osemstranovú prílohu 
Krížovky a pobavenie. V tejto súvislosti približujú aj históriu vzniku krížoviek. 

 Minulú nedeľu bola Farská zbierka. Vyzbieralo sa 329 € a 20 centov, z čoho 
v Predajnej 133 €, 44 centov. Pán Boh zaplať za všetky 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.



 

J A S E N I E                                           27.07.2014 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Spomienka   Sv. Marty 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
PIATOK   Spomienka   Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  

 

ÚMYSLY: 
 

27.7. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov 25. výr. smrti, Annu a Jána Kosec, Máriu a Jána 

Spevak 
11:00 Za  rodičov Martu a Benedika Kvačkajových, Martu a Martina 

Kučerových 
29.7. Utorok 17:30 Za  Martu a otca Jozefa Sanitru 
30.7. Streda 17:30 Poďakovanie a Božiu pomoc pre Krištofa 
31.7. Štvrtok 17:30 Za  starých rodičov Annu a Juraja Núter a syna Jána,  

Katarínu a Juraja Núter a dcéru Annu 
1.8. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.8. Sobota 7:00 Na úmysel 
      

3.8. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Františka Medveďa s rodinou 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. hore na našej Kalvárii. 
 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. 

 Na budúci víkend Predajná bude prežívať dní obce. Budú to oslavy 730. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci. Slávnostná sv. omša bude v sobotu 2. augusta o 
10:30 hod. na Predajnanskom námestí. Počas omše bude spievať cirkevný zbor 
Benedictus z Heľpy. Srdečne pozývame farníkov z Jasenia. 

 Katolícke noviny sa venujú veľkodušnosti a pokore; zameriavajú sa na 
permakultúru a ekozáhrady; a prinášajú samostatnú osemstranovú prílohu 
Krížovky a pobavenie. V tejto súvislosti približujú aj históriu vzniku krížoviek. 

 Minulú nedeľu bola Farská zbierka. Vyzbieralo sa 329 € a 20 centov, z čoho 
v Jaseni 195 €, 76 centov. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

 

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


