
Farské oznamy 
24. nedeľa cez rok 

(12.09.2010) 
P R E D A J N Á 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK :     Sviatok:   Povýšenia Svätého Kríža 
STREDA: Slávnosť: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska  
ŠTVRTOK:   Spomienka: Svätých - Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.09.2010 
700 

 
945 

Viliama Štefku, súrodencov a rodičov  
 
Za farníkov  

Pondelok 13.09.2010 1830 † rodičov Máriu a Michala a starkú Máriu 
Utorok 14.09.2010 1800 Sv. Omša na Kramlišti 

Streda 15.09.2010 
700 

 
1100 

† Antona Mesiarika 
 
Poďakovanie za úrodu a plody zeme  (na Kalvárii) 

Štvrtok 16.09.2010 1830 aid 
Piatok 17.09.2010 1830 za zdravie a Božie požehnanie pre otca pri 80 výr. narodenín 
Sobota 18.09.2010 800 † Miroslava Slamku 

Nedeľa 19.09.2010 
700 

 
945 

† manžela Vladimíra 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať:  o siedmych jazvách v milujúcom Srdci Panny Márie 
alebo o srdciach, ktoré zachraňujú životy.. 
 Zajtra hodinu pred sv. Omšou bude večeradlo.  
 V utorok je sviatok Povýšenia sv. Kríža, preto bude sv. Omša iba na Kramlišti pri kaplnke o 18 hod.  
 Nezabudnime že v stredu  prežívame na Kalvárii odpustovú slávnosť a každý, kto môže príďme si 
po potrebné odpustky, pre nás aj naše rodiny. Začíname Krížovou cestou pod Kalváriou o 10 hod. 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden. Obsahom 
týchto dní je poďakovanie za úrodu. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina  ruže slečny Katarínu Lányovej. 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 prijať: 

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. 
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 J A S E N I E 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK :     Sviatok:   Povýšenia Svätého Kríža 
STREDA: Slávnosť: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska  
ŠTVRTOK:   Spomienka: Svätých - Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, 

 
OZNAMY: 

 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať:  o siedmych jazvách v milujúcom Srdci Panny Márie 
alebo o srdciach, ktoré zachraňujú životy.. 
 V utorok je sviatok Povýšenia sv. Kríža, preto bude sv. Omša iba na Kramlišti pri kaplnke o 18 hod.  
 Nezabudnime že v stredu  prežívame na Kalvárii odpustovú slávnosť a každý, kto môže príďme si 
po potrebné odpustky, pre nás aj naše rodiny.  
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden. Obsahom 
týchto dní je poďakovanie za úrodu.  Začíname Krížovou cestou pod Kalváriou o 10 hod. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 (druhej Omší nečítať) Pozývame všetkých a zvlášť horliteľky ruží,  ktorí sa chcú podieľať na výzdobe 
Kalvárie na Sedembolestnú nech zostanú po sv. Omši v kostole na organizačné stretnutie.     

 
O H L Á Š K Y 

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

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. 


