
P R E D A J N Á                                      19.06.2016 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka    Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka 
PIATOK     Slávnosť     Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 19.06.  945 Za farníkov 
Pondelok 20.06. 1800 Aid.  
Streda 22.06. 1800 Aid. 
Štvrtok 23.06. 1800 Aid. 
Piatok 24.06. 1800 Za † Jána Paulika a Jána Frgelca 
Sobota 25.06. 1800 Aid. 
Nedeľa 26.06.  945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

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

 V pondelok 20. júna o 18:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 
Ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V utorok 30. júna máme koniec školského roka. Ale už na budúcu nedeľu 
pozývame na sv. omšu o 9:45 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. 
Poďakujeme Pánu Bohu za celý školský rok. 

 Pripomíname deťom o letnom dennom tábore, ktorý sa uskutoční v dňoch od 10.-
14. júla 2016 na farskom dvore. Čaká na Vás zaujímavý program pripravený 
mládežou z Predajnej a Jasenia. V prípade záujmu sa treba nahlásiť na farskom 
úrade, alebo v sakristii po omši do 25. júna. Bližšie informácie sú na plagáte pred 
kostolom. 

 Katolícke noviny v čísle 24 sa venujú rodine, ktorá ako prvá formuje obraz Boha; 
rozprávajú sa s Vladimírom Chlebanom, ktorý stál za vznikom Hospicu 
Milosrdných sestier v Trenčíne; pozývajú na návštevu kostola sv. Juraja v Spišskej 
Sobote. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 325,- €, z toho v Predajnej 110,-€.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 

milodary. 
 Na budúcu nedeľu 26. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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

 
 



J A S E N I E                                           19.06.2016 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka    Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka 
PIATOK    Slávnosť     Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
 

19.6. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Kamilu Makovníkovú 
11:00 Za  Annu a Rudolfa Kvačkajových ich deti: Juditu, 

Benedika, Rudolfa, Annu a Jozefa s rodinami 
 

  21.6. 
 

Utorok 
 

17:00 Za  rodičov Pavlu, Eugena, Ľudovíta, starých rodičov, zaťov 
a vnuka Miroslava 

22.6. Streda 17:00 Za  Máriu Gaboňovú 1. výr., syna Jána a vnuka Rastislava 
23.6. Štvrtok 17:00 Za  Darinu Bellovú 30. deň, syna Jána, rodičov a brata Emila 
24.6. Piatok 17:00 Za  Jána Hôrčika 30. deň 
25.6. Sobota 13:00 Pohrebná sv. omša za  Kamilu Makovníkovú 

 

26.6. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Mareka Muku a jeho rodičov 
11:00 Za  Annu Čižmarovú 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

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

 Zajtra t.j. pondelok 20. júna o 18:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie 
Farskej Ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V utorok 30. júna máme koniec školského roka. Ale už na budúcu nedeľu 
pozývame na sv. omšu o 11:00 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. 
Poďakujeme Pánu Bohu za celý školský rok. 

 Pripomíname deťom o letnom dennom tábore, ktorý sa uskutoční v dňoch od 10.-
14. júla 2016 na farskom dvore. Čaká na Vás zaujímavý program pripravený 
mládežou z Predajnej a Jasenia. V prípade záujmu sa treba nahlásiť na farskom 
úrade, alebo v sakristii po omši do 25. júna. Bližšie informácie sú na plagáte pred 
kostolom. 

 Katolícke noviny v čísle 24 sa venujú rodine, ktorá ako prvá formuje obraz Boha; 
rozprávajú sa s Vladimírom Chlebanom, ktorý stál za vznikom Hospicu 
Milosrdných sestier v Trenčíne; pozývajú na návštevu kostola sv. Juraja v Spišskej 
Sobote. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 325,- €, z toho v Jasení 215,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu 26. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 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. 


