
P R E D A J N Á                                      02.07.2017 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
STREDA     Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
ŠTVRTOK     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 02.07. 1030 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 03.07. 1800 Za † Darinku 27. výr. a Jozefa Pšenku 30. deň 
Streda 05.07. 1030 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 
Štvrtok 06.07. 1800 Za † Jozefa a Viktóriu a ich rodičov 
Piatok 07.07. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.07. 1800 Za † Margitu Makovú 
Nedeľa 09.07. 1030 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Dnes popoludní o 17:00 hod. pozývame na farský dvor deti s rodičmi, miništrantov a mládež na 

opekačku.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Predajnej pôjdem v piatok 7. júla od 8:00 hod. Po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredu 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omša vo 

farskom kostole bude o 10:30 hod. Počas tejto sv. omši sa duchovne spojíme so slávnosťami 
v Nitre, kde o 10.00 hod. bude sv. omša, pri ktorej sa celé Slovensko zasvätí Najsvätejšiemu 
Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

 Na denný letný tábor sa prihlásilo 16 deti. Začneme ho na budúcu nedeľu 9. júla sv. omšou vo 
farskom kostole o 10:30 hod. Po omši bude stretnutie s animátormi a obed. Cena za tábor je 18,-e 

 Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského 
knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie, ktoré jej udelil J. Ex. Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý 
nájdete spolu s návratnou obálkou vzadu kostola alebo cez web stránku www.triumfsrdca.sk 

 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou Leto, prinášajú modlitbu zasvätenia Slovenska 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie; spomínajú na biskupa 
Pavla Hnilicu, ktorý bol veľkým ctiteľom Panny Márie Fatimskej; pozývajú na návštevu spišskej 
Katedrály svätého Martina. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 146,- €, z toho 
v Predajnej 59,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
Ohlášky 1 

 Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 22. júla sviatosť manželstva chcú uzavrieť:  
Radoslav Kochan syn Pavla a Ivety r. Štrbová, bytom Jasenie, a Simona Rosenbergerová dcéra Jána 
a Alžbety r. Roháčová bytom Lopej. 
 Rímskokatolícky farský úrad v Podolínci oznamuje, že sviatosť manželstva chcú uzavrieť:  
Ing. Lukáš Jackuliak syn Ľubomíra a Daniely r. Hrašková, bytom Predajná, a Ing. Jana Knapiková dcéra 
Štefana a Dariny r. Kruľová bytom Pezinok. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

http://www.triumfsrdca.sk/


 

J A S E N I E                                           02.07.2017 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 
STREDA     Slávnosť    Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
ŠTVRTOK     Spomienka   Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
2.7. Nedeľa   9:00 Za Ružencové Bratstvo 

  
4.7. Utorok 17:00 Za  Marián 
5.7. Streda   9:00 Za  Júliusa, Martina a Jozefa 
6.7. Štvrtok 17:00 Aid. 
7.7. Piatok 16:00 

17:00 
Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobášny obrad Michala Kochana a Ivety Šagátovej 

8.7. Sobota   7:30 Za  rodičov Rudolfa a Gabrielu, sestru Evu a ostatnú rodinu 
9.7. Nedeľa   9:00 Za  manžela Ľubomíra nedož. 75.rokov, brata Jaroslava 1.výr. a rodičov 

  
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Dnes popoludní o 17:00 hod. pozývame na farský dvor deti s rodičmi, miništrantov a mládež na 

opekačku. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým 

pôjdem v piatok 7. júla od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej Sviatosti bude pol hodiny pred sv. 
omšou, ktorá bude o 16:00 hod. O 17:00 hod bude sobášny obrad. 

 V stredu 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omša bude 
o 9:00 hod. Pamätajme, že v tento deň v Nitre o 10.00 hod. bude sv. omša, pri ktorej sa celé 
Slovensko zasvätí Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

 Na denný letný tábor sa prihlásilo 16 deti. Začneme ho na budúcu nedeľu 9. júla sv. omšou vo 
farskom kostole o 10:30 hod. Po omši bude stretnutie s animátormi a obed. Cena za tábor je 18,-e 

 Pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút sv. Františka Saleského 
knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie, ktoré jej udelil J. Ex. Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý 
nájdete spolu s návratnou obálkou vzadu kostola alebo cez web stránku www.triumfsrdca.sk 

 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou Leto, prinášajú modlitbu zasvätenia Slovenska 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie; spomínajú na biskupa 
Pavla Hnilicu, ktorý bol veľkým ctiteľom Panny Márie Fatimskej; pozývajú na návštevu spišskej 
Katedrály svätého Martina. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 146,- €, z toho v 
Jasení 87,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 
kostol. 

Ohlášky 3 
 Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 7. júla sviatosť manželstva chcú uzavrieť:  
Michal Kochan syn Dominika a Márii r. Pauliaková, bytom Jasenie, a Iveta Šagátová dcéra Jána a Ivety r. 
Gillová bytom Jasenie.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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

http://www.triumfsrdca.sk/

