PR E DAJ N Á

12.5.2019

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sviatok
Sv. Mateja, apoštola
Sviatok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy)
Spomienka Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ÚMYSLY

945
1800
1800
1800
830

Za † mamu Martu
Za † syna Jaroslava 4. výr.
Za † Slavomíra Gorala
Za farníkov
Za † rodičov Valériu a Jozefa Bačíkovcov
OZNAMY
 Dnes prežívame 56. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pápež František
vo svojom posolstve k dnešnému dňu napísal: "Spojme sa v tento deň v modlitbe a
prosme Pána, aby nám ukázal svoj láskyplný zámer s naším životom, aby nám dal
odvahu riskovať na ceste, ktorú pre nás od začiatku zamýšľal.“
 Taktiež dnes o 16:00 hod. obec Predajná srdečne pozýva všetky mamy a staré mamy
do spoločenského domu.
 V stredu sa pred sv. omšou pomodlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši
bude poklona k Oltárnej sviatosti.
 Vo štvrtok 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
 Na budúcu nedeľu 19. mája v Jasení o 10:30 hod. bude slávnosť Prvého sv.
Prijímania. Sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 17. mája o 16:30
hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny prosím, aby sa vyspovedali
v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácvik pre detí bude v stredu 15. mája o 16:30
hod. Sv. omša vo farskom kostole v Predajnej bude o 8:30 hod.
 Rúcha na sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť dnes o 18:30 hod. vo farskej klubovni.
 Katolícke noviny v čísle 19 s prílohou Krížovky a pobavenie, vyzývajú počúvať hlas
Ježiša Krista – Dobrého pastiera; prinášajú rozhovor s rektorom kňazského
seminára v poľskom Gniezne Przemyslawom Kwiatkowskim a tiež rozhovor s
hokejovým brankárom Jánom Lacom; pozývajú do ďalekej Patagónie.
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali kostol.
12.5.
15.5.
17.5.
18.5.
19.5.

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

JA S E N I E

12.5.2019

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA

LITURGICKÝ KALENDÁR
Spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sviatok
Sv. Mateja, apoštola
Sviatok
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy)
Spomienka Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ÚMYSLY

8:30
11:00
14.5. Utorok 17:00
16.5. Štvrtok 17:00
7:00
19.5. Nedeľa
10:30
12.5. Nedeľa

Za  Máriu a Václava Tištianových a ich rodičov
Za  Máriu a Jozefa Kochanových, syna Emila a starých rodičov

Za  rodičov a synov
Za  Elenku Nosalovú, rodičov a súrodencov
Za  Máriu a Jozefa Trubačových a ich rodičov
Za prvoprijímajúce deti
OZNAMY
 Dnes prežívame 56. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pápež František
vo svojom posolstve k dnešnému dňu napísal: "Spojme sa v tento deň v modlitbe a
prosme Pána, aby nám ukázal svoj láskyplný zámer s naším životom, aby nám dal
odvahu riskovať na ceste, ktorú pre nás od začiatku zamýšľal.“
 Taktiež dnes o 15:00 hod. obec Jasenie srdečne pozýva do zasadačky bývalého
obecného úradu na spoločenské stretnutie pri príležitosti dňa matiek.
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
 Vo štvrtok 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
 Na budúcu nedeľu 19. mája v Jasení o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť Prvého
sv. Prijímania. Sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 17. mája o 16:30
hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny prosím, aby sa vyspovedali
v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácvik pre detí bude v stredu 15. mája o 16:30
hod. Prvá sv. omša v nedeľu bude o 7:00 hod. Sv. omša vo farskom kostole
v Predajnej bude o 8:30 hod.
 Rúcha na sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť dnes o 18:30 hod. vo farskej klubovni.
 Katolícke noviny v čísle 19 s prílohou Krížovky a pobavenie, vyzývajú počúvať hlas
Ježiša Krista – Dobrého pastiera; prinášajú rozhovor s rektorom kňazského
seminára v poľskom Gniezne Przemyslawom Kwiatkowskim a tiež rozhovor s
hokejovým brankárom Jánom Lacom; pozývajú do ďalekej Patagónie.
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme
všetkým, ktorí včera upratali kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa.

