
Farské oznamy 
10. nedeľa cez rok  

(06.06.2010) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:     Slávnosť:  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA:  Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 06. 06.2010 
700 

 
945 

na umysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 07.06.2010 1830 Aid 
Utorok 08.06.2010 1830 † rodinu Holkovú a Čumovú 
Streda 09.06.2010 1830 † Ivana Molčániho (4. výr.)  
Štvrtok 10.06.2010 1830 † rodičov Františka a Irenu a starých rodičov 
Piatok 11.06.2010 1830 † rodinu Michalčíkovú a Mórovú 
Sobota 12.06.2010 1800 Fatimská pobožnosť na Kalvárii  

Nedeľa 13.06.2010 
700 

 
0945 

† Jána Rapčana 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave oltárikov počas štvrtkovej slávnosti 
Božieho Tela.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 298 €, 29 centov – z čoho v Predajnej 138 €, 37 centov.  
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 V katolíckych Novinách môžeme nájsť: v akom vzťahu je kňaz voči chudobe, alebo             aj výpovede 
jednotlivých lídrov politických strán o ich názoroch o vzťahu štátu, cirkví a svedomia.  

 Dnes o 15 hod.  popoludňajšia pobožnosť.  Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. 
omši bude modlitebné stretnutie. Každý deň sa na záver sv. omši, modlíme litánie k Božskému Srdcu. 

 V piatok máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tým dňom sa aj končí Rok Kňazov. Kto sa v tento 
deň zúčastní na odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej sviatosti po sv. Omši, môže za obvyklých podmienok 
získať úplné odpustky. 

 V sobotu budeme prežívať júnovú Fatimskú Slávnosť na Kalvárii. Pod Kalváriou sa stretneme o 18 hod. 
S figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami pôjdeme na Kalváriu, kde bude nasledovať sv. Omša.   

 O upratovanie s postará ruža č. 8. pani Lokšovej. Ďakujeme všetkým, ktorý upratali kostol.  
OHLÁŠKY 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú   26. júna  2010 uzavrieť :  

  Veronika Droppanová dcéra Štefana  a Janky r. Kučerovej  bytom Jasenie 

a 

Matúš Hatala syn Jozefa a Viery  r. Bohunickej  bytom Bratislava 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok, nech to ohlási na fare. 
 
Sv. Ján Vianney o sv. Omši: „Je veľkou nevďačnosťou, keď sa prestávame utiekať k tomuto Božskému pokrmu, aby sme 

prešli púšťou života. Podobáme sa človeku umierajúcemu hladom, vedľa bohato prestretého stola.“ 
 

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



Farské oznamy 
10. nedeľa cez rok  

(06.06.2010) 
JASENIE 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:     Slávnosť:  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA:  Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

OZNAMY: 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave oltárikov počas 
štvrtkovej slávnosti Božieho Tela.  
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 298 €, 29 centov – z čoho v Jasení: 
159 €, 92 centov.  Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 V katolíckych Novinách môžeme nájsť: v akom vzťahu je kňaz voči chudobe, alebo             
aj výpovede jednotlivých lídrov politických strán o ich názoroch o vzťahu štátu, cirkví 
a svedomia.  
 Každý deň sa na záver sv. omši, modlíme litánie k Božskému Srdcu. 
 V piatok máme Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tým dňom sa aj končí Rok 
Kňazov. Kto sa v tento deň zúčastní na odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej 
sviatosti po sv. Omši, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
 V sobotu budeme prežívať júnovú Fatimskú Slávnosť na Kalvárii. Pod Kalváriou sa 
stretneme o 18 hod. S figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami pôjdeme na 
Kalváriu, kde bude nasledovať sv. Omša.  Preto sv. Omša v sobotu v Jasení nebude.  

 
 

OHLÁŠKY 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva  

chcú   26. júna  2010 uzavrieť :  

  Veronika 

Droppanová 
 dcéra Štefana  a Janky r. Kučerovej  bytom Jasenie 

a 

Matúš Hatala    syn Jozefa a Viery  r. Bohunickej  bytom Bratislava 

 
Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok, nech to ohlási na fare. 

 
Sv. Ján Vianney o sv. Omši: „Je veľkou nevďačnosťou, keď sa prestávame utiekať k tomuto Božskému 

pokrmu, aby sme prešli púšťou života. Podobáme sa človeku umierajúcemu hladom, vedľa bohato 
prestretého stola.“ 

 

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


