
P R E D A J N Á                                      26.5.2019 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Justína, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.5. 1030 Za prvoprijímajúce deti 
Streda 29.5. 1800 Na úmysel rodiny 
Štvrtok 30.5. 1800 Za † rodičov Albínu 10. výr. a Petra Mistrikových 
Piatok 31.5. 1800 Za zdravie pre Jána 
Sobota 1.6. 1700 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 2.6. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Počas týždňa pozývam prvoprijímajúce detí z Predajnej na večerné sv. omše, bude to pre nich 

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

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. omši 

bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Vo štvrtok 30.5. máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 18:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 

novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 
 1.6. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 

následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú 
prosby za úrodu. 

 Katolícke noviny v čísle 21 prinášajú reportáž z farnosti Kukučínov a Hontianska Vrbica; 
približujú úctu k Panne Márii ako Pomocnici kresťanov; vysvetľujú, prečo sú naše chrámy veľmi 
rozmanité. 

 Na budúcu nedeľu je 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej.  
 Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí za upratanie a výzdobu kostola a okolia. Ďakujeme 

taktiež spevokolu. 
Ohlášky 2 

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                                           26.5.2019 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Justína, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

26.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za pomoc Božiu a zdravie pre brata 
  

28.5. Utorok 18:00 Za  Annu a Emila Hraškových 
30.5. Štvrtok 17:00 Za farníkov 

1.6. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
 

2.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodičov Jána a Máriu Rochockých 

OZNAMY 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V utorok 28.5. sv. omša bude o hodinu neskôr, čiže o 18:00 hod., pred sv. omšou bude 

Večeradlo. 
 Vo štvrtok 30.5. máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 17:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 

túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 
 1.6. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 h. pod Kalváriou 

a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov 
z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni 
sú prosby za úrodu. 

 Katolícke noviny v čísle 21 prinášajú reportáž z farnosti Kukučínov a Hontianska Vrbica; 
približujú úctu k Panne Márii ako Pomocnici kresťanov; vysvetľujú, prečo sú naše chrámy 
veľmi rozmanité. 

 Na budúcu nedeľu je 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 Hlavná horliteľka RB (p. M. Kňazovická) prosí, aby na budúci nedeľu 2.6. po prvej sv. 
omši ostali v kostole hlavní horlitelia ruží. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
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. 


