
P R E D A J N Á                                      20.10.2013 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 20.10.2013 
700 

 

1030 

Za farníkov  
 

Za birmovancov 

Pondelok 21.10.2013 1730 
Poďakovanie za dožitých 21. rokov, s prosbou o Božiu 
pomoc pre Renka 

Utorok 22.10.2013 1730 Aid. 

Streda 23.10.2013 1730 
Poďakovanie za dožitých 60. rokov, a za Božie požehnanie 
živých členov rodiny Rotterovej a Markusovej 

Štvrtok 24.10.2013 1730 
Za † rodičov Máriu a Rudolfa Chladek a ich dcéru Jolanu s 
rodinou 

Piatok 25.10.2013 1730 Aid. 
Sobota 26.10.2013 800 Za † Vincenta, rodičov a súrodencov 

Nedeľa 27.10.2013 
700 

 

945 

Aid. 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši modlitebné 

stretnutie, a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V pondelok je 

modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti, vo štvrtok - 
mládež a v iných dňoch dospelí.  

 Na budúcu nedeľu 27. októbra bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Deti zo ZŠ v Predajnej),  a taktiež v nedeľu bude 
o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 

 Taktiež na budúcu nedeľu prídu do našej farnosti virtuózi s Moskvy, a budú 
sprevádzať liturgický spev počas sv. omše. A po sv. omši o 9:45 predvedú nám 
v kostole krátky koncert klasickej hudby, za dobrovoľný príspevok. Srdečne všetkých 
pozývame. 

 V noci z 26. na 27. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. posúvame 
hodiny na 2. hod.  

 Katolícke noviny pod titulkom "Staroba je znakom Božej priazne nielen vo Svätom písme" sa 
zamýšľajú nad starobou; - zameriavajú sa na jazyk lásky, ktorý by sme si mali vo 
vzájomných vzťahoch všetci osvojiť; - rubrika Mladým upozorňuje na problematiku 
ekosystému, pretože stromy chránia milióny životov, medzi inými aj ten náš. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 600 €, 92 centov. Z toho v Predajnej: 
312 €, 32 centov. Dnes bola zbierka na misie. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej.  
 Chceme poďakovať všetkým farníkom, najmä rodinám birmovancov za upratanie, 

vyzdobenie a prípravu kostola na dnešnú slávnosť. Ďakujeme pani organistke 
a spevokolu z Predajnej aj Jasenia, miništrantom, pánu kostolníkovi a všetkým 
dobrovoľníkom. Pán Boh zaplať za Vašu pomoc. 

 

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



 

J A S E N I E                                           20.10.2013 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY: 

 

20.10 
 

Nedeľa 
8:15 Za  Emíliu Povrazníkovu 1. výr a manžela Jozefa nedožitých 90. rokov 

  

22.10  Utorok 16:30 Aid. 
23.10  Streda 16:30 Aid. 
24.10  Štvrtok 16:30 Aid. 
25.10  Piatok 16:30 Aid. 
26.10  Sobota 9:00 Za  Jolanu a Karola Peťkových a ich rodičov 
   

27.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Jozefa Šlajferčíka a rodičov 
11:00 Za  Martina a Martu Kučerových 

 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši modlitebné 

stretnutie, vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme posvätný Ruženec. V utorok je 

modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti, vo štvrtok - 
mládež a v iných dňoch dospelí. Ruženec bude taktiež v pondelok. 

 Na budúcu nedeľu 27. októbra bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Deti zo ZŠ v Predajnej), a taktiež v nedeľu 
bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 

 Taktiež na budúcu nedeľu prídu do našej farnosti virtuózi s Moskvy, a budú 
sprevádzať liturgický spev počas sv. omše o 8:30 hod. A v Predajnej po sv. omši 
o 9:45 predvedú nám v kostole krátky koncert klasickej hudby, za dobrovoľný 
príspevok. Srdečne všetkých pozývame. 

 V noci z 26. na 27. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. hod. 
posúvame hodiny na 2. hod. 

 Katolícke noviny pod titulkom "Staroba je znakom Božej priazne nielen vo Svätom 
písme" sa zamýšľajú nad starobou; - zameriavajú sa na jazyk lásky, ktorý by sme si 
mali vo vzájomných vzťahoch všetci osvojiť; - rubrika Mladým upozorňuje na 
problematiku ekosystému, pretože stromy chránia milióny životov, medzi inými aj 
ten náš. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa: 600 €, 92 centov. Z toho v 
Jasení: 288 €, 60 centov. Dnes bola zbierka na misie. Pán Boh zaplať za všetky 
Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme za 
upratanie kostola na dnešnú nedeľu. 
 
 

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


