
P R E D A J N Á                                      07.08.2016 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Dominika, kňaza 
UTOROK     Sviatok     Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej) 
panny a mučenice, patrónky Európy 
STREDA      Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
ŠTVRTOK     Spomienka   Sv. Kláry, panny 

ÚMYSLY 
Nedeľa 07.08. 1030 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 08.08. 1800 Za † rodičov Annu a Dominika Demetera 
Streda 10.08. 1800 Za † Paľka nedož. 25. rokov 
Štvrtok 11.08. 1800 Za † rodičov Jozefa a Jolanu Rybárových 
Piatok 12.08. 1800 Za † sestru Margarétu 

Sobota 13.08. 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Za farníkov 

Nedeľa 14.08. 945 Za † rodičov Máriu a Štefana Košikových a ich rodičov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 V sobotu 13. augusta budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie 
a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša 
vo farskom kostole už nebude. 

 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Predajnej uskutoční zájazd 
na pútnické miesto Turzovka – Živčáková. Odchod autobusu je dňa 14. augusta 
z pred OcÚ Predajná o 6:30 hod. Záujemci hláste sa u pani Boberovej – Bučkovej, 
alebo pani Beraxovej. Poplatok za autobus na osobu je 10, - eur. 

 Katolícke noviny v čísle 31 s prílohou krížovky a pobavenie, mapujú apoštolskú 
cestu pápeža Františka v Poľsku pri príležitosti 31. Svetových dní mládeže; 
zameriavajú sa na milosť, ktorou je hľadieť na žiariacu tvár Pána; približujú 
šľachtenie ruží; odpovedajú na otázku, ako má rodič riešiť problém, ak dieťa 
odmieta duchovný život. V čísle pokračuje letná čitateľská súťaž Leto 
milosrdenstva a detská prázdninová súťaž Hurá, do výšin. 

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

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



 
 

J A S E N I E                                           07.08.2016 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Dominika, kňaza 
UTOROK     Sviatok     Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej) 
panny a mučenice, patrónky Európy 
STREDA     Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
ŠTVRTOK     Spomienka  Sv. Kláry, panny 

ÚMYSLY 
 

07.8. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
  

09.8.  Utorok 17:00 Za  Ľubomíra 10. výr., rodinu Rochockú a Beraxovú 
10.8.  Streda 17:00 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
11.8.  Štvrtok 17:00 Za  manžela a syna 
12.8.  Piatok 17:00 Za  Igora Živora, rodičov a súrodencov 
13.8. Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii     
   

14.8. 
 

Nedeľa   8:30 
 

11:00 
Za  Michala a Máriu Kordikových a syna Emila 
Za  Máriu Okosiovú nedož. 90. rokov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti a vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlime Sedembolestný ruženec. 

 V sobotu 13. augusta budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú 
pobožnosť. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so 
sochou Panny Márie a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. 
omšu. Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 31 s prílohou krížovky a pobavenie, mapujú 
apoštolskú cestu pápeža Františka v Poľsku pri príležitosti 31. Svetových dní 
mládeže; zameriavajú sa na milosť, ktorou je hľadieť na žiariacu tvár Pána; 
približujú šľachtenie ruží; odpovedajú na otázku, ako má rodič riešiť 
problém, ak dieťa odmieta duchovný život. V čísle pokračuje letná 
čitateľská súťaž Leto milosrdenstva a detská prázdninová súťaž Hurá, do 
výšin. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 30,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 
 

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


