P R E D A J N Á

15.04.2018

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu
Biblická nedeľa
LITURGICKÝ KALENDÁR
Spomienka
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

SOBOTA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Nedeľa
Pondelok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

15.4.
16.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.

45

9
1800
1800
1800
1800
1800
945

ÚMYSLY
Za † brat Miroslava
O vieru pre syna
Za † rodičov Máriu a Alexandra, manžela Ladislava a syna Dušana

Na úmysel (+)
Za povolania (sestry)
Za † Jána Králika
Za farníkov
OZNAMY
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť a o 17:00 h. spoločenstvo rodín.
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou, preto obetujme pár chvíľ doma spoločnému
rodinnému čítaniu sv. Písma, a rozjímaním nad nim si prehĺbme vzťah k Božiemu
slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. A možno si urobme aj predsavzatie, že sa ako
rodina zídeme pri sv. Písme aspoň raz týždenne.
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv.
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona
k Oltárnej sviatosti.
 V sobotu 21. apríla o 10:00 hod. v Predajnej vo farskej klubovni a na fare budú
birmovanecké stretnutia pre kandidátov na birmovanie.
 Od 16. do 22. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý
vyvrcholí nedeľou Dobrého pastiera - 55. svetovým dňom modlitieb za duchovné
povolania. Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok 19. apríla počas sv.
omši aj adorácii, na ktorú pozývame mladých kandidátov na birmovanie.
 Katolícke noviny v čísle 15 otvárajú cyklus o základoch kresťanskej viery; opisujú
vývoj liečebných metód a praktík; venujú sa osobnosti Jána Lazoríka, ktorý bol
celoživotným bojovníkom za tradičnú kultúru a používanie nárečí.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
 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 veľkonočného týždňa.

J A S E N I E

15.04.2018

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu
Biblická nedeľa
LITURGICKÝ KALENDÁR
Spomienka
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

SOBOTA
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

ÚMYSLY
8:30 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov
15.4. Nedeľa
11:00 Za  Juraja a Jána Malčeka
17.4. Utorok
17:00 Za  Martu Chromekovú 1. výr.
18.4. Streda
17:00 Za  Annu a Ondreja Barbierikových
19.4. Štvrtok
17:00 Aid.
20.4. Piatok
17:00 Za  Jána 10. výr. a rodičov z oboch strán
21.4. Sobota
7:30 Za  Jozefa Korista 13. výr., Danielu a Eugena
8:30 Za  Milana Búdu, rodičov a starých rodičov
22.4. Nedeľa
11:00 Za  rodičov Jána a Máriu Rochockých
OZNAMY
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť a o 17:00 h. spoločenstvo rodín.
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou, preto obetujme pár chvíľ doma spoločnému
rodinnému čítaniu sv. Písma, a rozjímaním nad nim si prehĺbme vzťah k Božiemu
slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. A možno si urobme aj predsavzatie, že sa ako
rodina zídeme pri sv. Písme aspoň raz týždenne.
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv.
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po bude poklona k Oltárnej sviatosti.
 V sobotu 21. apríla o 10:00 hod. v Predajnej vo farskej klubovni a na fare budú
birmovanecké stretnutia pre kandidátov na birmovanie.
 Od 16. do 22. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý
vyvrcholí nedeľou Dobrého pastiera - 55. svetovým dňom modlitieb za duchovné
povolania. Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok 19. apríla počas sv.
omši aj adorácii, na ktorú pozývame mladých kandidátov na birmovanie.
 Katolícke noviny v čísle 15 otvárajú cyklus o základoch kresťanskej viery; opisujú
vývoj liečebných metód a praktík; venujú sa osobnosti Jána Lazoríka, ktorý bol
celoživotným bojovníkom za tradičnú kultúru a používanie nárečí.
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
 O upratovanie kostola sa postará ruža 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v
piatok upratali kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa.

