
P R E D A J N Á                                      22.06.2014 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
PIATOK:    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA:    Spomienka  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
NEDEĽA:    Slávnosť  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 22.06.2014 
700 

 

945 

Za † rodičov Šagatových a Kazárových 
 

Za farníkov 
Pondelok 23.06.2014 1830 Za † Jozefa a Rozáliu, synov a dcéru 
Utorok 24.06.2014 1830 Za † Jána Rečlo a rodičov 
Streda 25.06.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 26.06.2014 1830 Za † Jána Paulika, rodičov a bratov 
Piatok 27.06.2014 1830 Za † Jána Frgelca 
Sobota 28.06.2014 800 Poďakovanie a potrebné milosti pre jubilanta 

Nedeľa 29.06.2014 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V júnovom mesiaci sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k Božskému 

Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 27. júna máme koniec školského roka. Na sv. omšu o 18:30 hod. pozývame 
všetkých žiakov a učiteľov našej školy. Patrí sa poďakovať Pánu Bohu za celý školský rok.  

 V sobotu 28. júna o 16:00 hod. pozývame deti a mládež na farskú záhradu na opekačku. 
Doneste si so sebou dobrú náladu. 

 Na budúcu nedeľu 29. júna máme prikázaný sviatok, svätých Petra a Pavla, apoštolov. 
S týmto sviatkom je tiež spojená „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 

 Oznamujeme farníkom z Predajnej, že od budúcej nedele t.j. 29. júna, počas prázdnin 
nebude sv. omši ráno o 7:00 hod., a taktiež sv. omši v utorky počas týždňa.  

 Katolícke noviny pripomínajú si storočnicu narodenia básnika slovenskej katolíckej 
moderny Janka Silana; zameriavajú sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi „Živý 
Kristus medzi nami“; vysvetľujú, prečo je dôležitá ochrana prírody; a prinášajú posolstvo 
pápeža Františka milovníkom futbalového športu. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 370,-€, z toho v Predajnej 155,-€ a 88 
centov. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. 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                                           22.06.2014 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK   Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA    Spomienka  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
NEDEĽA    Slávnosť  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
 

22.6. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Táničku Bérešovú 

11:00 Za  rodičov Pavlinu a Pavla 
24.6. Utorok 17:30 Za  Jána Oravca 
25.6. Streda 17:30 Za  syna Klementa a starých rodičov 
26.6. Štvrtok 17:30 Za  Lýdiu a Jozefa Jakubec a syna Pavla 
27.6. Piatok 17:30 Za  Idu Demeterovú 5. výr. a manžela Dominika 
28.6. Sobota 9:00 Aid. 

   

29.6. 

 

Nedeľa 
8:30 Aid. 

11:00 Za  Pavla Štrbu 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V júnovom mesiaci sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 27. júna máme koniec školského roka. Na sv. omšu o 17:30 hod. pozývame 
všetkých žiakov a učiteľov našej školy. Patrí sa poďakovať Pánu Bohu za celý 
školský rok. 

 V sobotu 28. júna o 16:00 hod. pozývame deti a mládež na farskú záhradu na 
opekačku. Doneste si so sebou dobrú náladu. 

 Na budúcu nedeľu 29. júna máme prikázaný sviatok, svätých Petra a Pavla, 
apoštolov. S týmto sviatkom je tiež spojená „Zbierka na dobročinné diela Svätého 
Otca.“ 

 Oznamujeme, že od budúcej nedele t.j. 29. júna, v Predajnej, počas prázdnin nebude 
sv. omši ráno o 7:00 hod., a taktiež sv. omši v utorky počas týždňa. 

 Katolícke noviny pripomínajú si storočnicu narodenia básnika slovenskej katolíckej 
moderny Janka Silana; zameriavajú sa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 
„Živý Kristus medzi nami“; vysvetľujú, prečo je dôležitá ochrana prírody; a prinášajú 
posolstvo pápeža Františka milovníkom futbalového športu. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 370,-€, z toho v Jasení 214,-€ a 12 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.  

 

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


