
P R E D A J N Á                                      19.5.2019 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 
ÚMYSLY 

Nedeľa 19.5. 830 Za † rodičov Valériu a Jozefa Bačíkovcov 

Streda 22.5. 1800 Za † Jozefa Králika, rodičov Štefana a Emíliu, rodičov 
Máriu a Michala Haviarových 

Piatok 24.5. 1700 Aid. 
Sobota 25.5. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 26.5. 1030 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Na budúcu nedeľu 26. mája vo farskom kostole o 10:30 hod. budeme prežívať 

slávnosť Prvého sv. Prijímania. Sv. spoveď detí bude v piatok 24. mája po sv. omši, 
ktorá bude o hodinu skôr, čiže o 17:00. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny 
prosím, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami.  

 Nácvik pre detí bude v stredu o 16:30 hod. 
 Katolícke noviny v čísle 20 vysvetľujú, prečo je spoveď sviatosť, z ktorej má 

duchovný úžitok penitent i samotný kňaz; prinášajú rozhovor s mentálnym koučom 
Petrom Bielikom; približujú prácu trnavských hasičov. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 230,-€, z toho 
v Predajnej 103,-€. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 8. júna 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Peter 
Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Jasenie, a Michaela Šebová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.5.2019 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 
ÚMYSLY 

 

19.5. 
 

Nedeľa 7:00 Za  Máriu a Jozefa Trubačových a ich rodičov 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

21.5. Utorok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc rodine 
23.5. Štvrtok 17:00 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 

 

26.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za pomoc Božiu a zdravie pre brata 
  

OZNAMY 
 V utorok a štvrtok pozývame prvoprijímajúce detí na sv. omše, bude to pre nich 

Biely týždeň. Prosím rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa 
sprevádzali do Božieho chrámu.  

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Na budúcu nedeľu 26. mája vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 hod. bude 

slávnosť Prvého sv. Prijímania. Preto v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod. 
 Katolícke noviny v čísle 20 vysvetľujú, prečo je spoveď sviatosť, z ktorej má 

duchovný úžitok penitent i samotný kňaz; prinášajú rozhovor s mentálnym koučom 
Petrom Bielikom; približujú prácu trnavských hasičov. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 230,- €, z toho 
v Jasení 127,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej.  
 Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za upratanie a výzdobu kostola a okolia. 

Ďakujeme taktiež spevokolu. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 8. júna 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Peter 
Hríbik, ktorý pochádza z farnosti Jasenie, a Michaela Šebová, ktorá pochádza z farnosti Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


