
P R E D A J N Á                                      8.8.2021 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy 
UTOROK   Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
STREDA   Spomienka   Sv. Kláry, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 
PIATOK   Spomienka   Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
NEDEĽA   Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 8.8. 1000 Za † Máriu Bullovú 2. výr. 
Streda 11.8. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 13.8. 1800 Za † Paľka Pindiaka nedož. 30. rokov 
Sobota 14.8. 1800 Za zdravie Marka, Ondreja, Dávida a ich rodičov 
Nedeľa 15.8. 1000 Za † Ondreja Bíreša 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V 

jej závere bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak 
Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 31 približujú, ako sa na návštevu pápeža 
Františka pripravuje slovenská mládež; Vysvetľujú, prečo Premenenie Pána patrí k 
významným sviatkom cirkevného roka; Predstavujú farnosť Premenenia Pána 
v Čiernom Balogu-Dobroči; Pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy Svätého Otca 
na Slovensku Katolícke noviny približujú úctu pápeža Františka k Panne Márii 
rozväzujúcej uzly. 

 Oznam koordinátora návštevy pápež 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. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 1 

Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, 
a Katarína Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 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://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik


 

J A S E N I E                                           8.8.2021 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy 
UTOROK   Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
STREDA   Spomienka   Sv. Kláry, panny 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 
PIATOK   Spomienka   Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov 
SOBOTA   Spomienka    Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 
NEDEĽA   Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 

ÚMYSLY 
8.8. Nedeľa 8:30 O Božiu pomoc pre Annu a milosti do ďalších rokov 

  
10.8. Utorok 17:00 Za  Máriu a Jaroslava Pauliaka 
12.8. Štvrtok 17:00 Za  Milana Kordíka a jeho rodičov 
15.8. Nedeľa   8:30 Za  Annu Sukupovú 

  
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V jej závere 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za 
krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 31 približujú, ako sa na návštevu pápeža Františka 
pripravuje slovenská mládež; Vysvetľujú, prečo Premenenie Pána patrí k významným 
sviatkom cirkevného roka; Predstavujú farnosť Premenenia Pána v Čiernom Balogu-
Dobroči; Pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy Svätého Otca na Slovensku Katolícke 
noviny približujú úctu pápeža Františka k Panne Márii rozväzujúcej uzly. 

 Oznam koordinátora návštevy pápež 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. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 1 

Dňa 28.8.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Matúš Knapik, ktorý pochádza z farnosti Holumnica, 
a Katarína Bakošová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 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://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik

