
Farské oznamy 
19. nedeľa cez rok 

(08.08.2010) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:  Sviatok:       Sv. Terézie Benedikty z kríža, mučenice,       
                                                    rehoľníčky, patrónky Európy     
UTOROK:      Sviatok:       Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  
STREDA:      Spomienka: Sv. Kláry, panny  
SOBOTA:  Spomienka:   Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka 
NEDEĽA:  Slávnosť:   Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 08.08.2010 945 1. za obec Predajná  a farníkov 

2. za Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 
Pondelok 09.08.2010 1830 za zdravie pre brata Kazimíra 
Utorok 10.08.2010 1830 † Vojtecha a Jána Beraxových 
Streda 11.08.2010 1830 † Máriu Baďovú, Jozefa, Štefana a Jána 
Štvrtok 12.08.2010 1830 †  Jána a rodičov 
Piatok 13.08.2010 1830 † Máriu Vetrákovú (v nedož. 85 rokov) a jej manžela 
Sobota 14.08.2010 1800 (NA KALVÁRII) – v nedož. 52 rokov Ľubomíra Hermáneka  

Nedeľa 15.08.2010 
700 

 

945 

† rodičov Jozefa a Jolanu 
 

Za farníkov 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: pozvánku do Čierneho Balogu na prvý celoslovenský Kongres 
apoštolov Božieho milosrdenstva.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu po sv. Omši bude modlitebné stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti 
Oltárnej.  

 V nedeľu máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Máme teda povinnosť 
zúčastniť sa sv. Omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa 
tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý nám dáva. V modlitbe a žičlivosti 
pamätajme aj na tých, ktorým chýba každodenný chlieb a musia oň zápasiť.  Posvätené byliny a kvety si 
doma umiestnime na viditeľné miesto, aby nám stále pripomínali dobrotu Boha. Veď skrze tieto plody 
nás živý a obdarováva zdravím  i radosťou. 
 V sobotu, ktorá nasleduje budeme prežívať Fatimskú sobotu na Kalvárii. Stretávame sa o 18 hod pod 
Kalváriou, kde sa začneme modliť sv. Ruženec, nesúc figúrku Panny Márie a spievajúc mariánske piesne.. 
Sv. Omša na Kalvárii bude už zo Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Všetkých srdečne pozývme... 
 O upratovanie kostola sa postará druhá časť ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
 Nakoniec ďakujeme pani Starostke, obecnému zastupiteľstvu aj všetkým Vám za prípravu dní obce 
Predajná, ako aj za modlitby na tento úmysel. 

 

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

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť: pozvánku do Čierneho Balogu na prvý     
celoslovenský Kongres apoštolov Božieho milosrdenstva.  
 V tomto týždni budú sv. Omše výnimočne o hodinu neskôr, čiže o 18 hod. 
 V stredu po sv. Omši bude modlitebné stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona 
k sviatosti Oltárnej.  
 V nedeľu máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Máme teda 
povinnosť zúčastniť sa sv. Omši. V jej závere bude posvätenie bylín a kvetov, ktoré si 
donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu plodov zeme, ako aj za  pokrm, ktorý 
nám dáva. V modlitbe a žičlivosti pamätajme aj na tých, ktorým chýba každodenný chlieb 
a musia oň zápasiť.  Posvätené byliny a kvety si doma umiestnime na viditeľné miesto, aby 
nám stále pripomínali dobrotu Boha. Veď skrze tieto plody nás živý a obdarováva zdravím             
i radosťou. 
 V sobotu, ktorá nasleduje budeme prežívať Fatimskú sobotu na Kalvárii. Stretávame sa 
o 18 hod pod Kalváriou, kde sa začneme modliť sv. Ruženec, nesúc figúrku Panny Márie 
a spievajúc mariánske piesne.. Sv. Omša na Kalvárii bude už zo Slávnosti 
Nanebovzatia Panny Márie. Všetkých srdečne pozývame... 

 

 
 
 

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


