PR E DAJ N Á

25.4.2021

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa
















Spomienka
Sviatok
Spomienka
Spomienka

25.4.
28.4.
30.4.
1.5.
2.5.

945
1800
1800
1700
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Mantfortu, kňaza
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sv. Pia V., pápeža
Sv. Jozefa, robotníka
ÚMYSLY

Za † Helenu 1. výr. a Jána 38. výr.
Aid.
Za † Annu Lokšovú nedož. 100. rokov
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové Bratstvo

OZNAMY
Od pondelka 19.4.2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb. Obmedzenie je
15m2 na jedného človeka, čo v našom kostole činí 20 miest na sedenie (15 osôb dole a na chóre 5
osôb.) Pri vchode do kostola v košíku nájdete kartičky s číslami. Tak, ako budete prichádzať na svätú
omšu, vezmite si kartičku a sadnite si do lavice. Keď sa kartičky minú a už nebudú v košíku, to
znamená, že počet osôb v kostole dosiahol povolenú hranicu. Ostatných prosíme, aby sa počas svätej
omše zdržiavali pred kostolom. Na prijímanie môžete vojsť dovnútra. Po svätej omši prosíme kartičky
vrátiť na miesto. Taktiež prosíme, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a pustili prednostne do kostola
veriacich, ktorí dali odslúžiť svätú omšu. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v
sprievode dospelej osoby. Test nie je povinný. Zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne
hygienické opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup). Biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení
epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Mons. Stanislav Zvolenský
zároveň oznámil, že veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť
prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj
cez katolícke médiá alebo sociálne siete.
Dnes prežívame 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.
V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
V sobotu začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa budeme
modliť v týždni po sv. omši.
1.5. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov budeme sláviť
na našej Kalvárii. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke
bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná
sv. omša vo farskom kostole už nebude.
Milí rodičia, ktorých sa deti v tomto školskom roku 2020/2021 pripravujú na 1. sv. prijímanie
v Predajnej. V piatok 30.4.2021 o 18:45 hod. Vás pozývam do kostola v Predajnej na stretnutie.
Otec biskup Stanislav a rád premonštrátov pozývajú všetkých na celodiecézne stretnutie do Jasova dňa
8.5.2021, pri príležitosti 900. jubilea založenia rádu premonštrátov. Program je na nástenke. Kto by
šiel, prosím aby sa nahlásil na farskom úrade v Predajnej do 2.5.2021 – kvôli zabezpečeniu
dostatočného počtu sociálnych zariadení a ďalším organizačným záležitostiam.
Katolícke noviny v čísle 16 vysvetľujú, prečo je dôležitá modlitba za dobrých pastierov v kňazskej
službe; prinášajú reportáž z farnosti Blatné; ponúkajú rozhovor s psychiatrom Michalom Parákom
o osobitosti času a vnímaní Božej blízkosti.
Na kostol bohuznáma rodina obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.
Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.

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

JA S E N I E

25.4.2021

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Spomienka
Sviatok
Spomienka
Spomienka

25.4. Nedeľa
27.4.
29.4.
1.5.
2.5.

Utorok
Štvrtok
Sobota
Nedeľa

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

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Mantfortu, kňaza
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sv. Pia V., pápeža
Sv. Jozefa, robotníka
ÚMYSLY
Za  Marka Sanitru nedož. 100. rokov, manželku Máriu nedož. 95. rokov a rodičov

Za pomoc Božiu a uzdravenie pre Jána
Za  Jána Mikloško
Za  brata Jozefa, rodičov Annu a Jozefa
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové Bratstvo
Aid.
OZNAMY

 Od pondelka 19.4.2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb. Obmedzenie je 15m2 na jedného











človeka, čo v našom kostole činí 12 miest na sedenie (10 osôb dole a na chóre 2 osoby.) Vzadu v košíku
nájdete kartičky s číslami. Tak, ako budete prichádzať na svätú omšu, vezmite si kartičku a sadnite si do
lavice. Keď sa kartičky minú a už nebudú v košíku, to znamená, že počet osôb v kostole dosiahol
povolenú hranicu. Ostatných prosíme, aby sa počas svätej omše zdržiavali pred kostolom. Na prijímanie
môžete vojsť dovnútra. Po svätej omši prosíme kartičky vrátiť na miesto. Taktiež prosíme, aby ste boli
voči sebe ohľaduplní a pustili prednostne do kostola veriacich, ktorí dali odslúžiť svätú omšu. Do počtu
zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Test nie je povinný.
Zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup).
Biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali
vracať do kostolov. Mons. Stanislav Zvolenský zároveň oznámil, že veriaci budú naďalej - kvôli
limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do
úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete.
Dnes prežívame 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.
V sobotu začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa budeme
modliť v týždni po sv. omši.
1.5. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov budeme sláviť na
našej Kalvárii. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv.
omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo
farskom kostole už nebude.
Milí rodičia, ktorých sa deti v tomto školskom roku 2020/2021 pripravujú na 1. sv. prijímanie v Jasení. Vo
štvrtok 29.4.2021 o 18:00 hod. Vás pozývam do kostola v Jasení na stretnutie.
Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci sa budú vymieňať ružencové kartičky.
Otec biskup Stanislav a rád premonštrátov pozývajú všetkých na celodiecézne stretnutie do Jasova dňa
8.5.2021, pri príležitosti 900. jubilea založenia rádu premonštrátov. Program je na nástenke. Kto by šiel,
prosím aby sa nahlásil na farskom úrade v Predajnej do 2.5.2021 – kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu
sociálnych zariadení a ďalším organizačným záležitostiam.
Katolícke noviny v čísle 16 vysvetľujú, prečo je dôležitá modlitba za dobrých pastierov v kňazskej službe;
prinášajú reportáž z farnosti Blatné; ponúkajú rozhovor s psychiatrom Michalom Parákom o osobitosti
času a vnímaní Božej blízkosti.
Na kostol bohuznáme osoby obetovali spolu 160,- €. Pán Boh zaplať za milodary.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.



 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06
0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa.

