
Farské oznamy 
5. Veľkonočná Nedeľa 

(06.05.2012) 
P R E D A J N Á 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 06.05.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 07.05.2012 1830 † starých rodičov Máriu a Rudolfa a ich dcéru Julianu s rodinou
Utorok 08.05.2012 1830 † rodičov a bratov 
Streda 09.05.2012 1830 † rodinu Purdiakovú a Kološtovú  
Štvrtok 10.05.2012 1830 Aid. 
Piatok 11.05.2012 1830 † Paľko Pindiak 

Sobota 12.05.2012 1700 Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre manželku 
z príležitosti 70. rokov života Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 13.05.2012 
700 

 
945 

† rodičov a bratov  
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Počas celého mája budú vo všedné dni po sv. omšiach májové pobožnosti.  
 V piatok 11. mája o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 12. mája 
budú birmovanecké stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. skupina z Jasenia. 
Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutiach je povinná! 

 V najbližšiu sobotu 12. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú pobožnosť 
v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie 
a so zažatými sviecami pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša 
nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na Kalvárii.  

 Prvé sv. prijímanie deti v našej farnosti bude: 3. júna v Predajnej a 10. júna v Jasení. Rúcha na sv. 
prijímanie si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po večernej sv. omši. Prosíme rodičov 
aby už skôr porozmýšľali nad výzdobou a uprataním kostola. 

 Katolícke noviny nám ponúkajú článok, ktorý sa venuje vzájomnému vzťahu hriechu, svedomia 
a Božieho odpustenia, a listáreň odpovedá na otázku, aký postoj zaujať k deleniu majetku 
v rodine. 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje 19. mája (sobota) farskú púť do Mariánskej svätyne 
v Šaštíne. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii do budúcej nedele. Podrobný program je 
na nástenke.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. Vyzbieralo sa 148, €- 11 centov. Z toho 53,- € 46 centov 
v Predajnej, a v Jasení: 94, €,- 65 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 26. mája 2012 uzavrieť:  

Katarína Vraniaková dcéra Jána Babica a Melánie Sojkovej  bytom Jasenie 
a 
Peter Jakubec syn Petra a Tatiany r. Weisenbacherovej  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 
5. Veľkonočná Nedeľa 

(06.05.2012) 
J A S E N I E 

 

ÚMYSLY: 
 

6.5. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Martu Bečkovú, manžela Ľudovíta, Emíliu a Rudolfa Kosca 

8.5.  Utorok 17:30 Za  manžela Františka Kostolného 
9.5.  Streda 17:30 Za  Jána Nútera 

10.5.  Štvrtok 17:30 Za  Júliu Kvačkajovú 15. výr., manžela Jána a syna Dušana  
11.5.  Piatok 17:30 Za  Valentína Varla 20. výr. a jeho rodičov 
12.5.  Sobota 17:00 Za  Valentína Varla mladšieho 20. výr. Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 
13.5. 

 
Nedeľa 
 

  8:30 Za  Máriu, Františka Kubackých a Júliusa Kováčika 
11:00 Za  Máriu a Jozefa Kochanových, syna Emila a starých rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Počas celého mája budú vo všedné dni po sv. omšiach májové pobožnosti.  
 V piatok 11. mája o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 12. mája 
budú birmovanecké stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. skupina z Jasenia. 
Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutiach je povinná! 

 V najbližšiu sobotu 12. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú pobožnosť 
v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie 
a so zažatými sviecami pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša 
nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na Kalvárii.  

 Prvé sv. prijímanie deti v našej farnosti bude: 3. júna v Predajnej a 10. júna v Jasení. Rúcha na sv. 
prijímanie si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po večernej sv. omši. Prosíme rodičov 
aby už skôr porozmýšľali nad výzdobou a uprataním kostola. 

 Katolícke noviny nám ponúkajú článok, ktorý sa venuje vzájomnému vzťahu hriechu, svedomia 
a Božieho odpustenia a listáreň odpovedá na otázku, aký postoj zaujať k deleniu majetku v rodine 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje 19. mája (sobota) farskú púť do Mariánskej svätyne 
v Šaštíne. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii do budúcej nedele. Podrobný program je 
na nástenke.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. Vyzbieralo sa 148, €- 11 centov. Z toho 94, €,- 65 centov 
v Jasení a 53,- € 46 centov v Predajnej. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 3. ruža pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 26. mája 2012 uzavrieť:  

Katarína Vraniaková dcéra Jána Babica a Melánie Sojkovej  bytom Jasenie 
a 
Peter Jakubec syn Petra a Tatiany r. Weisenbacherovej  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. 


