
P R E D A J N Á                                      24.04.2016 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok  Sv. Marka, evanjelistu 
PIATOK   Sviatok  Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.04. 945 Na úmysel 
Pondelok 25.04. 1800 Za † Jozefa a syna Ivana Kuracinu 
Streda 27.04. 1800 Za † rodičov Emila, Máriu a Janku 
Štvrtok 28.04. 1800 Za † Juraja a rodičov 
Piatok 29.04. 1800 Na úmysel 

Sobota 30.04. 
1630 
1800 

Sobášny obrad Tomáša Hlásnika a Janky Pikulovej 
Za farníkov 

Nedeľa 01.05. 945 Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. 
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Prvý piatok mesiaca máme na budúci týždeň, ale ku chorým v Predajnej 

pôjdem už tento týždeň v piatok 29. apríla od 8:30 hod., pretože na 
budúci týždeň vo farnosti ostane iba jeden kňaz. Oznámte to prosím 
našim chorým. 

 Katolícke noviny v čísle 16 upozorňujú na súčasný problém odumierania 
ľudskosti; rozprávajú sa s františkánom Felixom M. Žiškom o pastorácii 
nepočujúcich; vysvetľujú, ako sa naučiť zvládať emócie. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 220,- €, 
z toho v Predajnej 90,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petrikovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 
 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy r. 
Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

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 veľkonočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                           24.04.2016 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok  Sv. Marka, evanjelistu 
PIATOK   Sviatok  Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

ÚMYSLY 
 

24.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Poďakovanie za 60. ročného jubilanta a 35. ročne manželstvo 

11:00 Za  rodinu Marčokovú 
26.4. Utorok 17:00 Za  Vlastu Vodnú 
27.4. Streda 17:00 Za  syna Jána 25. výr. 
28.4. Štvrtok 17:00 Za  rodinu Jamriškovú 
29.4. Piatok 17:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia 

 

1.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Janku Glembovú 3. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol 

hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Prvý piatok mesiaca máme na budúci týždeň, ale ku chorým ku ktorým 

chodím ja, teda v Predajnej a Jasení, pôjdem už tento týždeň v piatok 29. 
apríla od 8:30 hod., pretože na budúci týždeň vo farnosti ostane iba jeden 
kňaz. Oznámte to prosím našim chorým. 

 Katolícke noviny v čísle 16 upozorňujú na súčasný problém odumierania 
ľudskosti; rozprávajú sa s františkánom Felixom M. Žiškom o pastorácii 
nepočujúcich; vysvetľujú, ako sa naučiť zvládať emócie. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 220,- €, 
z toho v Jasení 130,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy r. 
Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

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 veľkonočného týždňa. 


