
P R E D A J N Á                                       07.10.2018 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 

ÚMYSLY 
Nedeľa 7.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 10.10. 800 Za † Annu a Ľudovíta a deti 
Piatok 12.10. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 13.10. 1800 Za † Máriu 3. výr. 
Nedeľa 14.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredu 10.10. sv. omša bude ráno o 8:00 hod. 
 V piatok 12.10. o 18:30 hod. bude po sv. omši v kostole stretnutie pre 

miništrantov. 
 Na budúcu nedeľu 14.10. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 40 mapujú apoštolskú cestu pápeža Františka 

v Pobaltí; zameriavajú sa na sviatok sv. Františka z Assisi; predstavujú 
farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na 
fare. 

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

Ohlášky 2 
Dňa 20.10. chcú uzatvoriť manželstvo Marek Slabéni, ktorý pochádza z farnosti 
Brusno, a Nikola Pajerská, ktorá pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  
 

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.  



J A S E N I E                                           07.10.2018 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK    Spomienka   Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 

ÚMYSLY 
 

7.10. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Annu Čižmárovú 
9.10. Utorok 17:00 Za  Jána Bellu 1. výr., manželku Darinu a syna Jána 

11.10. Štvrtok 17:00 Za  manžela Jozefa a rodičov 
 

14.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Martu Bečkovú a manžela Ľudovíta, kmotru Emíliu Koscovú 
11:00 Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 

OZNAMY 
 V utorok pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona 

k Sviatosti Oltárnej. 
 V utorok 9.10. o 17:30 hod. bude po sv. omši v kostole stretnutie pre 

miništrantov. 
 V stredu 10.10. sv. omša v kostole v Predajnej bude ráno o 8:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 14.10. popoludní o 16:00 bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 40 mapujú apoštolskú cestu pápeža Františka 

v Pobaltí; zameriavajú sa na sviatok sv. Františka z Assisi; predstavujú 
farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na výmenu plynovej pece na 
fare. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí upratali kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 20.10. chcú uzatvoriť manželstvo Marek Slabéni, ktorý pochádza z farnosti 
Brusno, a Nikola Pajerská, ktorá pochádza z farnosti Predajná - Jasenie.  

Ohlášky 3 
Dňa 13.10. chcú uzatvoriť manželstvo Richard Kostolný, ktorý pochádza z farnosti 
Predajná - Jasenie, a Alena Schonová, ktorá pochádza z farnosti Čierny Balog - 
Dobroč.  
 

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. 


