
P R E D A J N Á                                      15.8.2021 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
Nanebovzatie Panny Márie 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka   Sv. Štefana Uhorského 
STREDA    Spomienka   Sv. Heleny 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Eudesa, kňaza 
PIATOK    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Pia X., pápeža 

ÚMYSLY 
Nedeľa 15.8. 1000 Za † Ondreja Bíreša 
Streda 18.8. 1800 Za † manžela Jána 8. výr. 
Piatok 20.8. 1800 Za † Annu a Ľudovíta 
Sobota 21.8. 1800 Za farníkov 

Nedeľa 22.8. 1000 Za † rodičov Annu a Jozefa Dunajských, Milana Dunajského, 
dcérku Denisku, a vnučku Vanesku 

OZNAMY 
 V pondelok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Dňa 13. augusta 2021 bola spustená elektronická registrácia pútnikov na stretnutie so Sv. Otcom 

Františkom na internetovej stránke https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ Na každé jednotlivé 
podujatie so Sv. Otcom je potrebná vždy osobitná registrácia a jeden účastník môže byť prítomný 
i na viacerých podujatiach. Podmienkou pre úspešnú registráciu a vstup na podujatie je plná 
zaočkovanosť v deň podujatia. Prosíme vás aj o spoluprácu pri registrácii, ak by bolo potrebné byť 
nápomocní tým, ktorí by sa chceli stretnutia so Sv. Otcom zúčastniť a nevedeli sa sami 
elektronicky registrovať. Ďalšie informácie nájdete na spomínanej stránke registrácie. 

 Oznam koordinátora návštevy pápeža Františka: Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v 
špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do 
Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či 
inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na linke https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik 
alebo na plagáte na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 32 sa zameriavajú na fakt, že aj individuálna púť prináša 
duchovný úžitok; Približujú, ako sa na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku pripravujú 
Rómovia; Vysvetľujú, prečo sú pri pápežovej návšteve dobrovoľníci veľmi potrební; Rozprávajú 
sa so saletínom Matejom Trizuliakom, ktorý sa venuje pastorácii rozvedených. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, a Katarína 
Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná.  

Ohlášky 1 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, ktorí pochádzajú z farnosti 
Predajná. 

Ohlášky 1 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Predajná, a Tatiana Slosiariková, 
ktorá pochádza z farnosti Nemecká.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb. 

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

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik


 

J A S E N I E                                           15.8.2021 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
Nanebovzatie Panny Márie 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka   Sv. Štefana Uhorského 
STREDA    Spomienka   Sv. Heleny 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Eudesa, kňaza 
PIATOK    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Pia X., pápeža 

ÚMYSLY 
15.8. Nedeľa 8:30 Za  Annu Sukupovú 
17.8. Utorok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
19.8. Štvrtok 17:00 Za  Margitu Kučerovú a syna Milana 
22.8. Nedeľa   8:30 Za  Jaroslava nedožitých 64 rokov 

OZNAMY 
 V pondelok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Dňa 13. augusta 2021 bola spustená elektronická registrácia pútnikov na stretnutie so Sv. Otcom 

Františkom na internetovej stránke https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ Na každé jednotlivé 
podujatie so Sv. Otcom je potrebná vždy osobitná registrácia a jeden účastník môže byť prítomný 
i na viacerých podujatiach. Podmienkou pre úspešnú registráciu a vstup na podujatie je plná 
zaočkovanosť v deň podujatia. Prosíme vás aj o spoluprácu pri registrácii, ak by bolo potrebné byť 
nápomocní tým, ktorí by sa chceli stretnutia so Sv. Otcom zúčastniť a nevedeli sa sami 
elektronicky registrovať. Ďalšie informácie nájdete na spomínanej stránke registrácie. 

 Oznam koordinátora návštevy pápeža Františka: Príďte sa stretnúť so svätým otcom Františkom v 
špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do 
Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či 
inde. Všetky info aj prihlášku nájdete na linke https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik 
alebo na plagáte na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 32 sa zameriavajú na fakt, že aj individuálna púť prináša 
duchovný úžitok; Približujú, ako sa na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku pripravujú 
Rómovia; Vysvetľujú, prečo sú pri pápežovej návšteve dobrovoľníci veľmi potrební; Rozprávajú 
sa so saletínom Matejom Trizuliakom, ktorý sa venuje pastorácii rozvedených. 

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

Ohlášky 2 
Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, a Katarína 
Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná.  

Ohlášky 1 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Roman Kvačkaj a Natália Holková, ktorí pochádzajú z farnosti 
Predajná. 

Ohlášky 1 
Dňa 4.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Predajná, a Tatiana 
Slosiariková, ktorá pochádza z farnosti Nemecká.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov 
do vašich modlitieb. 
 

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

https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

