
P R E D A J N Á                                      19.05.2013 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

PONDELOK:       Svätodušný pondelok 
NEDEĽA:    Slávnosť:  Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 19.05. 
700 

 
1000 

Za farníkov 
 
Za prvoprijímajúce deti 

Pondelok 20.05. 1830 Aid. 
Utorok 21.05. 1830 Aid. 
Streda 22.05. 1900 Aid. 
Štvrtok 23.05. 1830 Za Božiu pomoc pre rodiny matiek modlitebnej skupiny z Brezna 
Piatok 24.05. 1830 Za † Júliusa nedož. 100. rokov a jeho manželku Annu 
Sobota 25.05. 800 Aid. 

Nedeľa 26.05. 
700 

 
945 

Za † Elenu Stierankovu  
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 17:00 hod. bude májová pobožnosť pri ktorej privítame našich 
hosti z pallotinskej generálnej rady z Ríma. Na túto pobožnosť srdečne 
pozývame všetkých farníkov ale aj prvoprijímajúce deti. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo v rámci ktorého bude aj májová 
pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Od zajtra počas celého týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych 
oblečeniach na večerné sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov 
a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu.  

 V stredu 22. mája sv. omša v Predajnej bude výnimočne o 19:00 hod. 
 V Katolíckych novinách, rubrika Duchovná obnova sa zameriava na Cirkev, ktorá 
nie je mŕtva, ale žije a dýcha. S pápežom Františkom prišlo slnko, svetlo a nádej. 
Nájdeme aj tému o efektívnom rodičovstve, ktoré je praktickou cestou k rodinnej 
harmónii. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa: 178 €, 96 
centov. Z toho v Predajnej: 71 €, 82 centov. Dnes bola Farská zbierka. Pán Boh 
zaplať za všetky vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej.  
 Ďakujeme rodičom aj všetkým tým, ktorí upratali, pripravili a akýmkoľvek 
spôsobom sa pričinili ku krásnemu prežitiu slávnosti Prvého sv. prijímania pre 
naše deti. Ďakujeme miništrantom, dievčatám zo spevokolu z Jasenia, pani 
organistke za hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti.  

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.05.2013 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:       Svätodušný pondelok 
NEDEĽA:    Slávnosť:  Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 
 

19.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Šárika 
11:00 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových 

20.5. Pondelok 17:30 Za  Elenku Nosálovú 5.výr. 
21.5. Utorok 17:30 Aid. 

 22.5. Streda 18:00 Aid. 
23.5. Štvrtok 17:30 Za  rodičov Paulu a Eugena, zaťov a vnuka Miroslava 
24.5. Piatok 17:30 Za  Jozefa Siládyho 
25.5. Sobota 9:00 Za  Annu, Jána Košíkových a syna Jána  

   

26.5. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Vladimíra Baďu, rodičov, starých rodičov a syna Jána 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 17:00 hod. v Predajnej bude májová pobožnosť pri ktorej privítame 
našich hosti z pallotinskej generálnej rady z Ríma. Na túto pobožnosť srdečne 
pozývame všetkých farníkov. V Jasení popoludňajšia pobožnosť nebude. 

 Zajtra sv. omša bude o 17:30 hod. V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo 
v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti 
Oltárnej. 

 V stredu 22. mája sv. omša v Jasení bude výnimočne o 18:00 hod.  
 Na budúcu nedeľu v Jasení budeme prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania. Druhá sv. 
omša bude o pol hodiny skôr, čiže o 10:30. Sv. spoveď deti pred 1. sv. prijímaním bude 
v sobotu 25. mája o 9:30 hod.; rodičov prvoprijímajúcich deti a ich rodiny prosíme, aby 
sa vyspovedali v priebehu týždňa. Rúcha na 1. sv. prijímanie pre deti z Jasenia si 
môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po večernej sv. omši. 

 Nácviky pre deti pred slávnosťou budú: v utorok a v piatok o 16:00 hod. 
 V Katolíckych novinách, rubrika Duchovná obnova sa zameriava na Cirkev, ktorá nie 
je mŕtva, ale žije a dýcha. S pápežom Františkom prišlo slnko, svetlo a nádej. Nájdeme 
aj tému o efektívnom rodičovstve, ktoré je praktickou cestou k rodinnej harmónii. 

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa: 178 €, 96 centov. 
Z toho v Jasení: 107 €, 14 centov. Dnes bola Farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky 
vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol.  

 Ružencové bratstvo oznamuje výsledok volieb jednotlivých ružencových horliteľov. 
V ruži číslo 1. Peter Ambróz, v ruži číslo 2. Lýdia Šarinová, v ruži číslo 3. Anna 
Bérešová, v ruži číslo 4. Anna Demeterová, v ruži číslo 5. Jana Droppanová, v ruži 
číslo 6. Elena Vančová, v ruži číslo 7. Maroslava Handlírová a v ruži číslo 8. Eva 
Cibuľová. Všetkých týchto horliteľov ruží prosíme, aby zostali po sv. omši v kostole.  

 

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


