
P R E D A J N Á                                      4.7.2021 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
UTOROK   Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 
STREDA    Spomienka   Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza 
PIATOK   Spomienka   Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 4.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo   
Pondelok 5.7. 1000 Za † Mateja a Lýdiu Mistrikových 
Utorok 6.7. 1400 Pohrebná sv. omša za † Jozefa Srniaka 
Streda 7.7. 1800 Za † Darinku a Jozefa Pšenkových 
Piatok 9.7. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 10.7. 1800 Za † Jána Frgelca, Jána Majera a Jána Paulika, a ich rodičov 
Nedeľa 11.7. 1000 Za † Bartolomeja a Štefániu 

OZNAMY 
 Zajtra tj. pondelok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských 

vierozvestov. Sv. omša bude o 10:00 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši 
bude vyložená Sviatosť oltárna. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 
po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 Od dnešnej nedele, na čas prázdnin, je zmenený poriadok bohoslužieb. V nedele 
v Predajnej sv. omše budú o 10:00 h. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 h. 

 Katolícke noviny v čísle 26 prinášajú 24-stranovú magazínovú prílohu Leto a 
pozývajú celé rodiny zapojiť sa do prázdninovej súťaže pre celú rodinu s názvom 
Rodinné leto. A okrem toho: v rubrike Duchovná obnova približujú odlišnosť 
i harmóniu medzi svätým Petrom a svätým Pavlom; V reportáži pozývajú na 
návštevu farnosti Návštevy Panny Márie v Jacovciach v okrese Topoľčany; 
Vysvetľujú, v čom spočíva hodnota rodiny. Katolícke noviny prajú všetkým svojim 
čitateľom požehnané, pokojné a slnečné leto. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 310,- 
€, z toho v Predajnej 98,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 V ponuke je kniha Čarovné Horehronie, v ktorej je zahrnutá aj naša farnosť 
Predajná. 

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

 

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



 

J A S E N I E                                           4.7.2021 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
UTOROK   Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 
STREDA    Spomienka   Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza 
PIATOK   Spomienka   Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
4.7. Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
5.7. Pondelok 8:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre Igora pri príležitosti životného jubilea 
6.7. Utorok 17:00 Za  Vierku 1. výr. 
8.7. Štvrtok 17:00 Za  Margitu Kučerovú a Matúša Hatalu 

11.7. Nedeľa   8:30 Za  Jána Vetráka 
  

OZNAMY 
 Zajtra tj. pondelok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských 

vierozvestov. Sv. omša bude o 8:30 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši 
bude vyložená Sviatosť oltárna. 

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

 Od dnešnej nedele, na čas prázdnin, bude zmenený poriadok bohoslužieb. V nedele 
v Predajnej sv. omše budú o 10:00 h. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 h. 

 Katolícke noviny v čísle 26 prinášajú 24-stranovú magazínovú prílohu Leto a 
pozývajú celé rodiny zapojiť sa do prázdninovej súťaže pre celú rodinu s názvom 
Rodinné leto. A okrem toho: v rubrike Duchovná obnova približujú odlišnosť 
i harmóniu medzi svätým Petrom a svätým Pavlom; V reportáži pozývajú na 
návštevu farnosti Návštevy Panny Márie v Jacovciach v okrese Topoľčany; 
Vysvetľujú, v čom spočíva hodnota rodiny. Katolícke noviny prajú všetkým svojim 
čitateľom požehnané, pokojné a slnečné leto. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 310,- 
€, z toho v Jasení 212,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 V ponuke je kniha Čarovné Horehronie, v ktorej je zahrnutá aj naša farnosť 
Predajná. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

 
 

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


