
P R E D A J N Á                                      07.05.2017 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
SOBOTA   Spomienka  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 

 

ÚMYSLY 
Nedeľa 07.05. 945 Za Ružencové bratstvo 
    
Streda 10.05. 1800 Za † syna Jaroslava 2. výr. 
Štvrtok 11.05. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 12.05. 1800 Za † Martu Črepovú 1. výr. 
Sobota 13.05. 1900 Aid. 
Nedeľa 14.05. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra sv. omša vo farskom kostole v Predajnej nebude. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, 

a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 13. mája putujeme na Mariánsky deň rožňavskej diecézy do 

Bolkoviec pri Lučenci. Odchod autobusu je z námestia v Predajnej o 6:30 
hod. Tí, ktorí idú nech si zoberú so sebou rozkladané stoličky. Cena je 9,-
eur. Večerná sv. omša vo farskom kostole bude o hodinu neskôr čiže 
o 19:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 18 sa venujú sile nenásilia a otázke: Čieho ducha 
sme?; predstavujú príbeh jedinečného oltárneho obrazu Svätej rodiny 
Fatimskej v kostole v obci Lackov; predstavujú misiu Mariána Gurského 
v južnom Albánsku. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petrikovej. 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                                           07.05.2017 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
SOBOTA   Spomienka  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 

ÚMYSLY 
 

7.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Máriu a Jána Rochockých 
9.5. Utorok 17:00 Za  Júliu, Jána a Dušana Kvačkajových 

10.5. Streda 17:00 Za  Jána Nútera 24. výr. a jeho rodičov 
11.5. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc Emilovi 
12.5. Piatok 17:00 Za  Valentína Varlu 25. výr. 

 

14.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Marčoka, rodičov a syna Jána 
10:30 Za prvoprijímajúce detí 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra t.j pondelok sv. omša vo farskom kostole v Predajnej nebude. 
 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 sobotu 13. mája putujeme na Mariánsky deň rožňavskej diecézy do Bolkoviec pri 
Lučenci. Odchod autobusu je z námestia v Predajnej o 6:30 hod. Tí, ktorí idú nech 
si zoberú so sebou rozkladané stoličky. Cena je 9,-eur.  
Večerná sv. omša vo farskom kostole v Predajnej bude o hodinu neskôr čiže 
o 19:00 hod. V Jasení v tento deň sv. omša nebude. 

 Na budúcu nedeľu 14. mája v Jasení o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť 
Prvého sv. Prijímania. Sv. spoveď detí pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 12. mája 
pred večernou sv. omšou čiže o 16:15 hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich 
rodiny prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácvik pre 
detí bude v utorok 9. mája po sv. omši. 

 Katolícke noviny v čísle 18 sa venujú sile nenásilia a otázke: Čieho ducha sme?; 
predstavujú príbeh jedinečného oltárneho obrazu Svätej rodiny Fatimskej v kostole v 
obci Lackov; predstavujú misiu Mariána Gurského v južnom Albánsku. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na opravu fasády kostola. 
 Upratovanie kostola bude v piatok a postará sa ruža číslo 6. pani Vančovej.  

A o výzdobu kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

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


