
P R E D A J N Á                                      05.07.2015 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
sv. Cyrila a Metoda,  

slovanských vierozvestov 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
SOBOTA    Sviatok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 05.07. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.07. 1500 Pohrebná sv. omša za † Margitu Kochanovú 
Utorok 07.07. 1800 Za † Jozefa, manželku a rodičov 
Streda 08.07. 1800 Za † Františku Peťkovú 15. výr., jej manžela a synov 
    
Piatok 10.07. 1800 Za † rodičov Mateja a Lýdiu Mistrikových 

Sobota 11.07. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii  
Za farníkov 

Nedeľa 12.07. 945 Za Margitu dožitých 90. rokov, za zdravie, Božiu 
pomoc a požehnanie 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Večeradlo z Pannou Máriou bude v utorok hodinu pred sv. omšou, 

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

 V sobotu 11. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny 
Márie a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. 
Všetkých srdečne pozývam. Prosím farníkov z Predajnej o pripravenie 
kaplnky. 

 Katolícke noviny pripomínajú si 20. výročie 2. návštevy pápeža Jána Pavla 
II. na Slovensku a jeho slová nášmu národu; zameriavajú sa na cyrilo - 
metodskú úctu v našom národe; pamätníci z rôznych mužských reholí 
spomínajú na barbarskú noc. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo 
sa 138,- €. Z toho v Predajnej 51,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. 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                                           05.07.2015 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
SOBOTA    Sviatok   Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 

ÚMYSLY: 
 

5.7. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Silady 

7.7. Utorok 17:00 Za  Kláru Košikovú 
    

9.7. Štvrtok 17:00 Za  Jána Škorňu a rodičov Škorňových a Sojkových 
10.7. Piatok 17:00 Za  Agnesu Jakubcovú 30. deň 
11.7. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii - Za farníkov 
 
12.7. 

 
Nedeľa 

 

  8:30 Poďakovanie jubilantky Emílie za 88. rokov života a za celú 
rodinu 

11:00 - Za  Juraja a otca Jána 
- Poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu pri príležitosti  
  40. výročia manželstva 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 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. 

 V sobotu 11. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny 
Márie a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. 
Všetkých srdečne pozývam. 

 Katolícke noviny pripomínajú si 20. výročie 2. návštevy pápeža Jána Pavla 
II. na Slovensku a jeho slová nášmu národu; zameriavajú sa na cyrilo - 
metodskú úctu v našom národe; pamätníci z rôznych mužských reholí 
spomínajú na barbarskú noc. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo 
sa 138,- €. Z toho v Jasení 87,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


