
 
Farské oznamy 

Nedeľa Božieho Milosrdenstva 
(11.04.2010) 

P R E D A J N Á 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 11.04.2010 
700 

 
945 

† brata Miroslava 
 
Za farníkov 

Pondelok 12.04.2010 1900 † Stanislava a Jolanu Korduličových 
Utorok 13.04.2010 1830 † Pavla Vargu (1. výr.) 
Streda 14.04.2010 1830 † Leona Adamowicza (17 výr.) 
Štvrtok 15.04.2010 1830 † Vojtecha Kňazovického a rodičov 
Piatok 16.04.2010 1830 Poďakovanie za 25. rokov života 
Sobota 17.04.2010 1030 Poďakovanie za 40 rokov manželstva Márie a Karola Fekiačových 

Nedeľa 18.04.2010 
700 

 
945 

† Michala Hudáka (nedožitých 100 rokov) 
 
Za farníkov 

 

 
OZNAMY: 

 Na Boží hrob sa vyzbieralo 298,65- €. Z toho v Predajnej 169,- € a 25 centov. 
129,- € a 40 centov v Jasení.  Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. 
 Zajtra bude sv. Omša výnimočne o 19 hod a hodinu pred ňou bude Večeradlo. 
 V stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie a vo štvrtok krátka poklona 
k Sviatosti Oltárnej.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža pani Lokšovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 
OHLÁŠKY 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú     17. apríla  2010 uzavrieť :  

  Eva Šebová dcéra Jozefa a Vlasty r. Havašovej  bytom Predajná 

a 

Tomáš Šuhajda syn Jána a Eleny  r. Beraxovej  bytom Predajná 

 
Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok, nech to ohlási na fare. 

 
 

Sv. Ján Vianney: „ Tri veci sú absolútne nevyhnutné proti pokušeniu: modlitba, aby nás osvietila, 
sviatosti, aby nás posilnili a bdelosť, aby nás chránila“. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa.
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