
P R E D A J N Á                                      09.07.2017 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok     Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy  
SOBOTA    Spomienka   Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 09.07. 1030 Za farníkov 
Pondelok 10.07. 1800 Za † Štefana a Ľudmilu 
Streda 12.07. 1800 Za † rodičov Eduarda a Elenu Hraškových a syna Vladimíra 
Štvrtok 13.07. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 14.07. 1800 Za Božiu pomoc v chorobe 
Sobota 15.07. 1800 Za † Margitu Kochanovú 2. výr 
Nedeľa 16.07. 1030 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo 

štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Na farský denný tábor sa prihlásilo 22 deti. Začali sme ho dnešnou omšou. Po 

omši bude stretnutie s animátormi a obed. Pre deti je pripravený každodenný 
program a obed, ale prosím, aby si detí od zajtra každý deň so sebou donášali 
desiatu. Tábor začíname každý deň o 9:00 hod. a končíme sv. omšou o 18:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 27 vysvetľujú, že je dôležité uctievať Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo nielen pre spásu vlastnej duše, ale aj pre spásu celého sveta; zameriavajú 
sa na vzťahy svätých Cyrila a Metoda s franskými misionármi; pripomínajú si 200 
rokov od narodenia Andreja Radlinského - zakladateľa Spolku svätého Vojtecha. 

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

včera upratali kostol. 
Ohlášky 2 

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.



 

J A S E N I E                                           09.07.2017 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Sviatok     Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy  
SOBOTA    Spomienka    Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
9.7. Nedeľa 9:00 Za  manžela Ľubomíra nedož. 75.rokov, brata Jaroslava 1.výr. a rodičov 

  
11.7. Utorok 17:00 Za  rodičov Máriu a Jozefa, a vnuka Milana 
12.7. Streda 17:00 Za  Eugena Kochana 10. výr. a Daniela a Jozefa 
13.7. Štvrtok 17:00 Za  Emila Magaňa s rodinou 
14.7. Piatok 17:00 Za  rodičov Martu a Benedika, Martu a Martina 
15.7. Sobota 7:30 Aid. 

  16.7. Nedeľa 9:00 Za  Tomáša Gibalu a Máriu Gibalovú a syna Jána 
  

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou a po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na farský denný tábor sa prihlásilo 22 deti. Začneme ho sv. omšou vo farskom kostole 

o 10:30 hod. Po omši bude stretnutie s animátormi a obed. Pre deti je pripravený 
každodenný program a obed, ale prosím, aby si detí od zajtra každý deň so sebou donášali 
desiatu. Tábor začíname každý deň o 9:00 hod. a končíme sv. omšou o 18:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 27 vysvetľujú, že je dôležité uctievať Najsvätejšie Srdce Ježišovo 
nielen pre spásu vlastnej duše, ale aj pre spásu celého sveta; zameriavajú sa na vzťahy 
svätých Cyrila a Metoda s franskými misionármi; pripomínajú si 200 rokov od narodenia 
Andreja Radlinského - zakladateľa Spolku svätého Vojtecha. 

 Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 30,- a 1000,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na opravu fasády kostola. 

Drahí Jasenčania, ako vidíte, práce na kostole postupujú a je už opravená a vymaľovaná 
polovica kostola. Firme už bola vyplatená prvá zálohová splátka 17.000,- €. Popri obnove 
fasády sme potrebovali opraviť žľaby a dostať preč spádovú vodu od múrov kostola. 
Robíme to svojpomocne, preto chceme veľmi poďakovať za nezištnú pomoc chlapom, 
ktorí sa na tomto podieľali. Zvlášť ďakujeme pánu Milanovi Kvačkajovi za koordináciu 
týchto prác.  
Ďakujeme za doterajšie už obetované milodary na kostol: od obce Jasenie, Ružencovému 
bratstvu a aj všetkým rodinám a osobách. K celkovému splateniu nám chýba už len 
11.000,- €. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 

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


