
Farské oznamy 
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 

(27.05.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:       Svätodušný pondelok 
PIATOK:   Spomienka:  Sv. Justína, mučeníka 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 27.05.2012 
700 

 
945 

† Lýdia a Matej Mistrík a starí rodičia 
 
Za farníkov 

Pondelok 28.05.2012 1830 † rodičia Albina a Peter Mistrikoví 
Utorok 29.05.2012 1830 O Božie požehnanie a obrátenie pre manžela Jána z prílež. 61. narodenín 
Streda 30.05.2012 1830 Aid. 
Štvrtok 31.05.2012 1830 O život večný pre † Igora – (od priateľov) 
Piatok 01.06.2012 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 02.06.2012 800 Aid. 

Nedeľa 03.06.2012 
700 

 
1000 

Za farníkov 
 
Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY: 
 Májová pobožnosť bude dnes o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo 
v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Na budúcu nedeľu 3. júna v Predajnej máme Prvé sv. prijímanie. Druhá sv. omša v tento deň 
bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 2.júna o 8:30 hod., 
a keďže v tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca prosíme rodičov prvoprijímajúcich deti aby 
sa vyspovedali v priebehu týždňa. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. 

 Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 Nácviky pre deti budú od utorka každý deň o 16:30 hod. v kostole. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa venuje Turíciam ako dňu narodenia 
Cirkvi, ako sviatku jej počiatku; a pre mladých rozhovor s profesionálnym kúzelníkom Ivanom 
Lučaničom, ktorý prezrádza nielen zaujímavosti o trikoch a kúzlach. 

 Dnes o 16:30 hod bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Od piatku začíname mesiac jún, v ktorom sa každý deň na záver sv. omši budeme modliť litánie 
k Božskému Srdcu. 

 Dňa 15. júna organizuje farnosť Brusno púť do Litavy z príležitosti tristoročného výročia 
rozšírenia Bratstva Božského Srdca Ježišovho na Slovensku. V prípade záujmu sa prihláste u p. 
Zdeny Peťkovej. Program je celodenný, sv. omšu bude celebrovať Mons. Róbert Bezák, 
trnavský arcibiskup. 

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 Dnes bola zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  bytom Jasenie 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



Farské oznamy 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého 
(27.05.2012) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:       Svätodušný pondelok 
PIATOK:   Spomienka:  Sv. Justína, mučeníka  

ÚMYSLY: 

 
27.5. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána, Annu Košíkových a syna Jána 
11:00 Za  Milana Hôrčika a jeho rodičov 

28.5. Pondelok 17:30 Poďakovanie za Božiu pomoc v rodine 
29.5.  Utorok 17:30 Za  Erika Hôrčíka 
30.5.  Streda 17:30 Za  Jozefa Siladí 
31.5.  Štvrtok 17:30 Za  Margitu a Júliusa Laurinc a syna Jozefa  

1.6.  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.6.  Sobota 9:00 Za  Máriu, Štefana a Martu 

 
3.6. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Alžbetu Hruškovú a Emila Filipko 

OZNAMY: 
 Májová pobožnosť bude dnes o 15:00 hod. V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo 
v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Na budúcu nedeľu 3. júna v Predajnej bude Prvé sv. prijímanie. Druhá sv. omša v tento deň 
bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti z Predajnej pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 2.júna 
o 8:30 hod., a keďže v tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca prosíme rodičov 
prvoprijímajúcich deti aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. Spovedať budeme každý deň pred 
sv. omšou. 

 Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 Nácviky pre deti budú od utorka každý deň o 16:30 hod. v kostole. 
 Nácvik spevu pre deti z Jasenia bude v piatok 1. júna po sv. omši o 17:30 hod. 
 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa venuje Turíciam ako dňu narodenia 
Cirkvi, ako sviatku jej počiatku; a pre mladých rozhovor s profesionálnym kúzelníkom Ivanom 
Lučaničom, ktorý prezrádza nielen zaujímavosti o trikoch a kúzlach. 

 Dnes o 16:30 hod bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Od piatku začíname mesiac jún, v ktorom sa každý deň na záver sv. omši budeme modliť litánie 
k Božskému Srdcu. 

 Dňa 15. júna organizuje farnosť Brusno púť do Litavy z príležitosti tristoročného výročia 
rozšírenia Bratstva Božského Srdca Ježišovho na Slovensku. V prípade záujmu sa prihláste u p. 
Zdeny Peťkovej. Program je celodenný, sv. omšu bude celebrovať Mons. Róbert Bezák, 
trnavský arcibiskup. 

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 Dnes bola zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 O upratovanie kostola sa postará 6. ruža pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  bytom Jasenie 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


