
P R E D A J N Á                                      2.6.2019 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
STREDA    Spomienka   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
Nedeľa 2.6. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 5.6. 1800 Za † Štefániu a syna Dušana 
Piatok 7.6. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 8.6. 
1600 

1800 

 

Sobášny obrad Petra Hríbika a Michaely Šebovej 
Za Božiu pomoc Božke k výr. 75. narodenín, za jej † rodičov 
Jána a Gizelu, a brata Jána Franekových 

Nedeľa 9.6. 945 Za † manžela, jeho rodičov a súrodencov 
OZNAMY 

 Dnes je 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V mesiaci jún sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu 

Ježišovmu. 
 Novénu k Duchu Svätému sa modlime v týždni po sv. omši. Počas dní kde nie je 

sv. omša osobne. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 7. júna od 10:00 hod. Sv. omša 
bude o 18:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden 
deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou Novokňazi, približujú životný odkaz 
biskupa Pavla Hnilicu; prinášajú rozhovor s francúzskym rabínom J.M.É. 
Setbonom, ktorý sa stal kresťanom; vysvetľujú, prečo strach nemá v našom živote 
miesto. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 460,-€, z toho v Predajnej 190,-€. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

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

Ohlášky 3 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 8. júna 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Peter 
Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Jasenie, a Michaela Šebová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



 

J A S E N I E                                           2.6.2019 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
STREDA    Spomienka   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
 

2.6. 
 

Nedeľa 
8:30 

11:00 
Za Ružencové Bratstvo 
Za  rodičov Jána a Máriu Rochockých 

4.6. Utorok 17:00 Za  Jána a Milana Hôrčika a rodičov Mareka a Martu 
6.6. Štvrtok 17:00 Za  rodinu Siladiovú a Švabovú 
7.6. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

9.6. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Turčanovú, manžela Izidora a synov Júliusa, Martina a Jozefa 

11:00 Za zdravie a Božiu pomoc chorej mame 
OZNAMY 

 Dnes je 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 Hlavná horliteľka RB prosí, aby dnes po prvej sv. omši ostali v kostole hlavní horlitelia 

ruží. 
 V mesiaci jún sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu 

Ježišovmu. 
 Novénu k Duchu Svätému sa modlime v týždni po sv. omši; a v pondelok, stredu 

a sobotu o 17:00 hod. 
 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 7. júna od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude 
pred sv. omšou. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou Novokňazi, približujú životný odkaz biskupa 
Pavla Hnilicu; prinášajú rozhovor s francúzskym rabínom J.M.É. Setbonom, ktorý sa 
stal kresťanom; vysvetľujú, prečo strach nemá v našom živote miesto. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 460,- €, z toho v Jasení 270,- €. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí v piatok upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 3 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 8. júna 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Peter 
Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Jasenie, a Michaela Šebová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


