
P R E D A J N Á                                      05.06.2016 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
ÚMYSLY 

Nedeľa 05.06. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.06. 1800 Za † Martu Črepovú 30. deň 
Streda 08.06. 1800 Za † Štefana, Ľudmilu a Máriu 
Štvrtok 09.06. 1800 Za † rodičov 
Piatok 10.06. 1800 Za pomoc Božiu 
Sobota 11.06. 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 12.06. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 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 sobotu 11. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so sochou Panny 
Márie a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých 
srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Sv. 
omša na Kalvárii bude zároveň povinnou sv. omšou pre všetkých kandidátov 
na birmovanie z Predajnej a Jasenia. Večerná sv. omša už nebude. 

 Milé deti, pozývame Vás na denný tábor, 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. Tešíme sa na Vás.  

 Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou novokňazi, prinášajú rozhovor s 
biblistom, jezuitom Petrom Dubovským; zameriavajú sa na Kristovo služobné 
kňazstvo; približujú kňazské povolanie pápeža Františka; predstavujú 
slovenských misionárov, ktorí sú v pastoračnej službe za hranicami domova. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petrikovej. 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                                            05.06.2016 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
ÚMYSLY 

 

05.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
 

11:00 Za  Michala Vetráka a manželku Máriu, Štefana Oravca, 
manželku Máriu rod. Kindernajovú a Júliu rod. Piliarovú 

07.6. Utorok 17:00 Za  Jozefa Šišku 
08.6. Streda 17:00 Za  rodinu Kochanových 
09.6. Štvrtok 17:00 Za  Jozefa a Annu Rosových, ich rodičov a súrodencov 
10.6. Piatok 17:00 Za  Mareka a Veroniku Núterových 
11.6. Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii     

 

12.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Božiu pomoc pre Šimonka a rodičov 
11:00 Za  Jozefa Švaba a Jozefa Silady 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k Božskému Srdcu 

Ježišovmu. 
 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. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 

Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s 
modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. 
Sv. omša na Kalvárii bude zároveň povinnou sv. omšou pre všetkých kandidátov na 
birmovanie z Predajnej a Jasenia. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Milé deti, pozývame Vás na denný tábor, 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. Tešíme sa na Vás.  

 Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou novokňazi, prinášajú rozhovor s biblistom, 
jezuitom Petrom Dubovským; zameriavajú sa na Kristovo služobné kňazstvo; približujú 
kňazské povolanie pápeža Františka; predstavujú slovenských misionárov, ktorí sú v 
pastoračnej službe za hranicami domova. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

v piatok upratali kostol. 
 V máji sa uskutočnili voľby hlavnej horliteľky Ružencového bratstva. Najviac hlasov 

získala pani Magda Potančoková, ktorá súhlasila a prijala túto službu na ďalšie tri roky. 
Pani Magde vyprosujeme veľa Božích milosti a ochranu Panny Márie. 

 

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


