
P R E D A J N Á                                      7.7.2019 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
ÚMYSLY 

Nedeľa 7.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 8.7. 1400 Pohrebná sv. omša za † Jána Sedliaka 
Streda 10.7. 1800 Za † Matúša Lalika 1. výr. a rodičov 
Piatok 12.7. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 13.7. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 14.7. 1000 Poďakovanie za Božiu pomoc a uzdravenie pre Marka 

 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec 

a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V tomto týždni v piatok 12. júla od 10:00 hod. pôjdem ku chorým. 

Informujte ich prosím. 
 Na nástenke je plagát týkajúci sa pochodu HRDÍ NA RODINU, ktorý 

sa uskutoční dňa 20. júla 2019 pred katedrálou sv. Martina v Bratislave. 
Povzbudzujeme všetkých veriacich a najmä rodiny s deťmi k účasti na 
tejto akcii. 

 Katolícke noviny v čísle 27 pozývajú na návštevu Kňazského seminára 
sv. Gorazda v Nitre; približujú duchovný odkaz svätých slovanských 
vierozvestov Cyrila a Metoda; pozývajú do farnosti Svinica. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 20. júla 2019 chcú uzatvoriť manželstvo 
Igor Foltín, syn Pavla Igora Foltína a Anny r. Kleskeňová, ktorý pochádza z farnosti Predajná, 
a Ľubomíra Gattingerová, dcéra Stanislava Gattingera a Ivety r. Hanuščíková, ktorá pochádza 
z farnosti Prakovce. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



 

J A S E N I E                                           7.7.2019 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 

ÚMYSLY 
7.7. Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
9.7. Utorok 17:00 Za  Miroslava Kubackého 1. výr. a brata Milana 

11.7. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Edka 
14.7. Nedeľa   8:30 Za  Pavla Štrbu 

  
 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V tomto týždni v piatok 12. júla od 8:00 hod. pôjdem ku chorým. 

Informujte ich prosím. 
 Na nástenke je plagát týkajúci sa pochodu HRDÍ NA RODINU, ktorý 

sa uskutoční dňa 20. júla 2019 pred katedrálou sv. Martina v Bratislave. 
Povzbudzujeme všetkých veriacich a najmä rodiny s deťmi k účasti na 
tejto akcii. 

 Katolícke noviny v čísle 27 pozývajú na návštevu Kňazského seminára 
sv. Gorazda v Nitre; približujú duchovný odkaz svätých slovanských 
vierozvestov Cyrila a Metoda; pozývajú do farnosti Svinica. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


