P R E D A J N Á

28.6.2020

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

13.
Nedeľa
Pondelok
Streda
Piatok
Sobota
14. Nedeľa

Slávnosť
Sviatok
Sviatok
Slávnosť

28.6. 945
29.6.
1.7.
3.7.
4.7.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Návšteva Panny Márie
Sv. Tomáša, apoštola
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
ÚMYSLY

Poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu pri dožití 65.
rokov života a 45. rokov manželstva
Aid.
Za † rodičov a bratov

1800
1800
1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
1700 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii

5.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo
OZNAMY

➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢

Zajtra 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok,
čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši.
V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku
chorým v Predajnej pôjdem v piatok 3. júla od 10:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 hod. a
po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
4.7. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod
Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už
nebude.
Na budúcu nedeľu 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.
Sv. omša bude o 10:00 hod., a 15. min. pred bude vyložená Sviatosť oltárna.
Od budúcej nedele - na čas prázdnin - bude zmenený poriadok bohoslužieb. V nedele
v Predajnej sv. omše budú o 10:00 hod. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod.
Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,-€, z toho v Predajnej 210,-€. Pán
Boh zaplať za vaše milodary.
Katolícke noviny v čísle 26 pripomínajú si 70 rokov od zrušenia kňazských seminárov
komunistickým režimom v bývalom Československu; vysvetľujú, ako si poradiť s úskaliami
pri čítaní Svätého písma; pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže
s názvom: Leto 2020 – Oslávme naše výročia a do prázdninovej súťaže pre deti s názvom: Leto
s Bibliou.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

28.6.2020

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok
PONDELOK
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

Slávnosť
Sviatok
Sviatok
Slávnosť

28.6. 13.
Nedeľa
29.6. Pondelok
30.6. Utorok
2.7. Štvrtok
3.7. Piatok
4.7. Sobota
5.7. 14.
Nedeľa
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢

8:30
11:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
8:30

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Petra a Pavla, apoštolov
Návšteva Panny Márie
Sv. Tomáša, apoštola
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
ÚMYSLY

Za  manžela Jána Kučeru
Za  Mariana Oravca 30. deň
Za farníkov
Za  manžela Jozefa, syna Miroslava a rodičov Siládiových
Za  Dominika Kochana a rodičov
Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové Bratstvo

OZNAMY
Zajtra 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, čiže
máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši.
V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v
Jasení pôjdem v piatok 3. júla od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 9:30 hod. do
svätej omši. Vzadu na stolíku je vyložený papier do ktorého sa môžete zapísať na adoráciu po
pol hodinách.
4.7. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
Na budúcu nedeľu 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv.
omša bude o 8:30 hod., a 15. min. pred bude vyložená Sviatosť oltárna.
Od budúcej nedele - na čas prázdnin - bude zmenený poriadok bohoslužieb. V nedele v Predajnej
sv. omše budú o 10:00 hod. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod.
Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,-€, z toho v Jasení 410,-€. Pán Boh zaplať
za vaše milodary.
Katolícke noviny v čísle 26 pripomínajú si 70 rokov od zrušenia kňazských seminárov
komunistickým režimom v bývalom Československu; vysvetľujú, ako si poradiť s úskaliami pri
čítaní Svätého písma; pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže s názvom: Leto 2020
– Oslávme naše výročia a do prázdninovej súťaže pre deti s názvom: Leto s Bibliou.
Na kostol v Jasení bohuznáma osoba obetovala 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali
a vyzdobili kostol.

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

