
P R E D A J N Á                                      14.05.2017 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 
ÚMYSLY 

Nedeľa 14.05. 945 Za farníkov 
Pondelok 15.05. 1800 Za † Annu Celerovú 14. výr. 
Streda 17.05. 1800 Aid. 
Štvrtok 18.05. 1800 Aid. 
Piatok 19.05. 1900 Aid. 
Sobota 20.05. 1800 Za † Ondreja Búdu 

Nedeľa 21.05. 700 

1030 
Za farníkov 
Za prvoprijímajúce detí 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo 

štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok je 16. máj Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 

Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich 
farnostiach. 

 V piatok 19. mája sv. omša bude výnimočne o hodinu neskôr číže o 19:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 21. mája v Predajnej o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť 

Prvého sv. Prijímania. Sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 20. mája 
o 9:00 hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny prosíme, aby sa vyspovedali 
v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácviky pre detí budú v utorok a v piatok 
o 17:30 hod. V túto nedeľu bude dodatočná sv. omša ráno o 7:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 19 sa venujú storočnici fatimských zjavení; zameriavajú sa 
na Fatimu ako na pútnické miesto, ktoré navštívilo niekoľko pápežov; predstavujú 
internetový systém, ktorým študenti bojujú proti šikane. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 210,- €, z toho 
v Predajnej 68,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petrikovej. A o výzdobu kostola sa 
postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali 
kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           14.05.2017 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 
ÚMYSLY 

 

14.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána Marčoka, rodičov a syna Jána 

10:30 Za prvoprijímajúce detí 
16.5. Utorok 17:00 Za  Máriu Beraxovú 30. deň 
17.5. Streda 17:00 Aid. 
18.5. Štvrtok 17:00 Za  Elenku Nosalovú 
19.5. Piatok 17:00 Za  Jána Hôrčika, Milana a rodičov Martu a Mareka 
20.5. Sobota 7:30 Aid. 

 

21.5. 
 

Nedeľa 8:30 Aid. 
11:00 Za  Annu Rossovú nedož. 100. rokov, manžela Jozefa a syna Pavla 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude, ale o 16:00 hod. pozývame všetky mamy, staré 

mamy na kultúrny program pri príležitosti Dňa Matiek do sály starého obecného úradu. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Od utorka počas týždňa pozývame naše deti v týchto bielych oblečeniach na večerné 

sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby deti 
počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V utorok je 16. máj Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za 
kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich 
farnostiach. 

 Na budúcu nedeľu 21. mája o 10:30 hod. bude slávnosť Prvého sv. Prijímania 
v Predajnej. Sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 20. mája o 9:00 hod. 
Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu 
týždňa pred sv. omšami. Nácviky pre detí budú v utorok a v piatok o 17:30 hod. 
V túto nedeľu bude vo farskom kostole dodatočná sv. omša ráno o 7:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 19 sa venujú storočnici fatimských zjavení; zameriavajú sa na 
Fatimu ako na pútnické miesto, ktoré navštívilo niekoľko pápežov; predstavujú 
internetový systém, ktorým študenti bojujú proti šikane. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 210,- €, z toho v Jasení 
142,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme za upratanie 
a výzdobu kostola. 

 

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


