
P R E D A J N Á                                      17.5.2020 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK     Spomienka  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 

ÚMYSLY 
6. Veľk. 
nedeľa 17.5. 945 Za farníkov 

Streda 20.5. 1800 (úmysel zo dňa 4.4.) Na úmysel rodiny 
Štvrtok 21.5. 1800 Aid. 
Piatok 22.5. 1800 Za † Jozefa Králika a rodičov Štefana a Emíliu 
Sobota 23.5. 1800 Aid. 
7. Veľk. 
nedeľa 24.5. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Sv. omše v Predajnej od tohto týždňa budú o 18:00 hod. a v Jasení o 17:00 hod. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Vo štvrtok 21.5. máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Až do úplného odvolania 

opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti 
na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 

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

 Cirkev na Slovensku si pripomenie sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II. (18.5.1920). 
Dnes o 12:40 hod. odvysiela Dvojka RTVS spomienkový dokument „Odkaz Jána Pavla II 
Slovensku”, ktorým si pripomenie posolstvá pápeža Slovensku počas jeho troch návštev. 

 List otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika rodinám pri príležitosti dňa rodiny 
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/05/List-otca-biskupa-Mons.-Stanislava-Stol%C3%A1rika-rodin%C3%A1m.pdf 

 Katolícke noviny v čísle 20 pripomínajú si 100 rokov od narodenia svätého Jána Pavla II.; 
približujú 3 návštevy Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 1990, 1995 a 2003; mapujú 
najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty života Jána Pavla II. 

 Na budúcu nedeľu je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

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

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

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/05/List-otca-biskupa-Mons.-Stanislava-Stol%C3%A1rika-rodin%C3%A1m.pdf


 

J A S E N I E                                           17.5.2020 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK     Spomienka  Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 

ÚMYSLY 
 

17.5. 
6. Veľk. 
Nedeľa 

8:30 (úmysel zo dňa 22.3.) Za rodičov Ondreja a Sidóniu Demeterových a dcéru Ľubku 
11:00 (úmysel zo dňa 24.3.) Za  Jána Varlu, jeho rodičov, rodičov Tištianových, 

brata Ala a synovca Martina 
19.5. Utorok 17:00 (úmysel zo dňa 25.3.) Za rodičov Irenu a Michala, a manžela Františka a ich rodičov 
21.5. Štvrtok 17:00 Za farníkov 

 

24.5. 
7. Veľk. 
Nedeľa 

8:30 (úmysel zo dňa 26.3.) Za  Štefana 50. výr. smrti, 100. rokov nedožitých, 
manželku, ich deti a starých rodičov 

11:00 (úmysel zo dňa 29.3.) Za  Annu a Emila Hraškových 
OZNAMY 

 Sv. omše v týždni v Jasení sú o 17:00 hod. a v Predajnej o 18:00 hod. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Vo štvrtok 21.5. máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána Až do úplného odvolania 

opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti 
na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 

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

 Cirkev na Slovensku si pripomenie sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II. (18.5.1920). 
Dnes o 12:40 hod. odvysiela Dvojka RTVS spomienkový dokument „Odkaz Jána Pavla II 
Slovensku”, ktorým si pripomenie posolstvá pápeža Slovensku počas jeho troch návštev. 

 List otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika rodinám pri príležitosti dňa rodiny 
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/05/List-otca-biskupa-Mons.-Stanislava-Stol%C3%A1rika-rodin%C3%A1m.pdf 

 Katolícke noviny v čísle 20 pripomínajú si 100 rokov od narodenia svätého Jána Pavla II.; 
približujú 3 návštevy Jána Pavla II. na Slovensku v rokoch 1990, 1995 a 2003; mapujú 
najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty života Jána Pavla II. 

 Na kostol v Jasení minulý týždeň bohuznáme osoby obetovali 50,- €. Pán Boh zaplať 
všetkým darcom za milodary. 

 Na budúcu nedeľu je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

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

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

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/05/List-otca-biskupa-Mons.-Stanislava-Stol%C3%A1rika-rodin%C3%A1m.pdf

