
  Farské oznamy 
31. nedeľa cez rok 

(31.10.2010) 
P R E D A J N Á 

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK: Slávnosť:      Všetkých svätých 
UTOROK:   Spomienka:    Na všetkých verných zosnulých  
ŠTVRTOK:    Spomienka:   Sv. Karola Boromeo, biskupa 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa   31.10.2010 
700 

 

945 

† z rodiny Beraxovej a Markovej  
 

Za farníkov 

Nedeľa   01.11.2010 
700 

 

945 

† Jozefa Fekiača  
 

Za farníkov 

Utorok   02.11.2010 1800 † starých rodičov s rodinou Demeterovou, Ďurčovou a 
Laššákovou 

Streda   03.11.2010 1800 za duše, za ktoré sa nikto nemodlí 
Štvrtok   04.11.2010 1800 † Jána Trnovského (10. výr.) a rodičov 
Piatok   05.11.2010 1800 za živých a mŕtvych ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho  
Sobota   06.11.2010 800 † Tilly a nenarodené deti 

Nedeľa     07.11.2010 
700 

 

945 

Za farníkov  
  

Za Ružencové Bratstvo 
 

OZNAMY: 
 Dnešná popoludňajšia pobožnosť  bude o 1500 hod a zajtra taktiež, keďže máme 
sviatok Všetkých Svätých sa stretneme o 15 hod. na cintoríne pri hlavnom kríži na 
pobožnosti za zosnulých z našich rodín.  
 V katolických novinách si môžeme nájsť článok o sv. Hedvige – kráľovskej dcére 
slúžiacej chudobným alebo si môžeme nájsť vysvetlenie, aký je rozdiel medzi 
blahorečením a svätorečením.  
 S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. Môžeme ich obetovať iba za 
duše v očistci. Treba splniť základné podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca, pomodliť sa Verím v Boha, byť v posväcujúcej milosti a prijať Sviatosť 
oltárnu, navštíviť kostol alebo cintorín. Tak každý deň môžeme pomôcť jednej duši 
dostať sa z očistca do neba. Aby nás to mobilizovalo, každý deň počas oktávy 
pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme splnili túto povinnosť. 
 V deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj nenarodené deti. Zjednoťme  
sa preto za ochranu života v utorok večer počas modlitby na cintoríne alebo doma.  
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred 
večernou sv. Omšou ako obyčajne a ku chorým v Predajnej a na Kramliští pôjdeme 
v piatok od 9 hodiny.  

 
 
 



 
 

 Keďže náš páter Peter navštívil svetoznáme mariánske sanktuárium v Quadelupe, 
priniesol z tohto miesta pre naše rodiny do každého domu po obrázku s výjavom 
Matky Božej. Tieto obrázky si môžete zobrať zo stola pod chórusom po jednom do 
každej domácnosti, aby stačilo pre všetkých.   
 Na budúcu nedeľu, keďže je to prvá nedeľa v mesiaci, sa bude celé Ružencové 
Bratstvo v Predajnej modliť pred sv. Omšou o hod. 9:45 modlitbu sv. Ruženca, po 
ktorej ešte pred sv. Omšou bude krátka poklona Sviatosti Oltárnej. Všetkých a zvlášť 
členov Bratstva na túto spoločnú modlitbu, ktorá je aj predpísaná raz v mesiaci, 
pozývame.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

 
O H L Á Š K Y 

 
                  Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú  
dňa 13. novembra 2010 prijať: 

Zuzana Demeterová, dcéra Ondreja a Marty rod. Spišiakovej, bytom Predajná 
a 

Martin Greňa, syn Jána a Terézie rod. Dulovičovej, bytom Šamorín 
 

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

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
  31. nedeľa cez rok  

 (31.10.2010) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK: Slávnosť:      Všetkých svätých 
UTOROK:   Spomienka:    Na všetkých verných zosnulých  
ŠTVRTOK:    Spomienka:   Sv. Karola Boromeo, biskupa 

OZNAMY: 
 

 Dnešná popoludňajšia pobožnosť  bude o 1500 hod a zajtra taktiež, keďže máme 
sviatok Všetkých Svätých sa stretneme o 15 hod. na cintoríne pri hlavnom kríži na 
pobožnosti za zosnulých z našich rodín.  
 V katolických novinách si môžeme nájsť článok o sv. Hedvige – kráľovskej dcére 
slúžiacej chudobným alebo si môžeme nájsť vysvetlenie, aký je rozdiel medzi 
blahorečením a svätorečením.  
 S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. Môžeme ich obetovať iba za 
duše v očistci. Treba splniť základné podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca, pomodliť sa Verím v Boha, byť v posväcujúcej milosti a prijať Sviatosť 
oltárnu, navštíviť kostol alebo cintorín. Tak každý deň môžeme pomôcť jednej duši 
dostať sa z očistca do neba. Aby nás to mobilizovalo, každý deň počas oktávy 
pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme splnili túto povinnosť. 
 V deň spomienky na našich zosnulých si spomíname aj nenarodené deti. Zjednoťme  
sa preto za ochranu života v utorok večer počas modlitby na cintoríne alebo doma.  
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred 
večernou sv. Omšou ako obyčajne a ku chorým v Jasení  pôjdeme už vo štvrtok od 9 
hodiny. Prosím upozornite na to našich chorých.  
 Keďže náš páter Peter navštívil svetoznáme mariánske sanktuárium v Quadelupe, 
priniesol z tohto miesta pre naše rodiny do každého domu po obrázku s výjavom 
Matky Božej. Tieto obrázky si môžete zobrať zo stola pod chórusom po jednom do 
každej domácnosti, aby stačilo pre všetkých.   
 Na budúcu nedeľu, keďže je to prvá nedeľa v mesiaci, sa bude celé Ružencové 
Bratstvo v Jasení modliť pred sv. Omšou o hod. 8:30 modlitbu sv. Ruženca, po ktorej 
ešte pred sv. Omšou bude krátka poklona Sviatosti Oltárnej. Všetkých a zvlášť 
členov Bratstva na túto spoločnú modlitbu, ktorá je aj predpísaná raz v mesiaci, 
pozývame.  

O H L Á Š K Y 
 

                  Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú  
dňa 13. novembra 2010 prijať: 

Zuzana Demeterová, dcéra Ondreja a Marty rod. Spišiakovej, bytom Predajná 
a 

Martin Greňa, syn Jána a Terézie rod. Dulovičovej, bytom Šamorín 
 

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

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


