
P R E D A J N Á                                      04.05.2014 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 04.05.2014 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 05.05.2014 1500 Pohrebná sv. omša za † Katarínu Cibulovú 
Utorok 06.05.2014 1830 Za † manžela Štefana Michalčíka 
Streda 07.05.2014 1830 Za † Annu Bôbovú 6. výr. 
Štvrtok 08.05.2014 1830 Za † Elenu a Jána Veždurových a rodinu Malikovú 
Piatok 09.05.2014 1830 Za † Palka 
Sobota 10.05.2014 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 11.05.2014 
700 

 

945 

Za † brata Miroslava Rybára  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Vo štvrtok sme začali mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, 
ktoré sa budeme modliť v týždni hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 
pobožnosti. 

 Večeradlo bude v utorok hodinu pred sv. omšou. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti.  

 V piatok 9. mája vo farskej klubovni o 17:00 hod. bude stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich detí z Predajnej. Bude to organizačné stretnutie ohľadom slávnosti 
Prvého sv. prijímania. 

 Taktiež v piatok o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 V najbližšiu sobotu 10. 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 s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývame. Ráno sv. omša nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na Kalvárii. 

 Katolícke noviny približujú najvýznamnejšie okamihy zo slávnosti svätorečenia veľkých 
pápežov 20. storočia Jána XXIII. a Jána Pavla II.; - zameriavajú sa na posledné miesto na 
životnej púti každého človeka; - prinášajú rozhovor so známym slovenským spisovateľom 
a diplomatom Antonom Hykischom. 

 Odchod autobusu pre účastníkov púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-
Lageweniki bude v sobotu 10. mája o hod. 2:30 ráno z Predajnej. 

 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil 
v sakristii alebo na fare do budúcej nedele 11. mája. Povzbudzujeme všetkých farníkov 
k účastí na tejto púti, keďže Slovensko prežíva rok Sedembolestnej Panny Márie, našej 
patrónky.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           04.05.2014 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

4.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jána Malčeka a rodičov 
6.5. Utorok 17:30 Za  Margitu Šalgovú 10. výr. 
7.5. Streda 17:30 Aid. 
8.5. Štvrtok 17:30 Za  Máriu Turčanovú a manžela Izidora 
9.5. Piatok 17:30 Za Božiu pomoc v chorobe pre brata Martina 

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

11.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Aid. 

11:00 Za  Cyrila a Martu Beraxových 
OZNAMY: 

 Vo štvrtok sme začali mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, 
ktoré sa budeme modliť v týždni hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 
pobožnosti. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred 
sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti.  

 Stretnutia pre deti pred slávnosťou Prvého sv. prijímania v Jasení budú v stredy 7., 14. 
a 21. mája po sv. omši o 17:30 hod. Prosíme deti o účasť. 

 Rúcha na Prvé sv. prijímanie pre deti z Jasenia si môžete vypožičať na farskom úrade od 
utorka po večernej sv. omši v Predajnej. Cena za vypožičanie je 7,- eur. 

 V piatok 9. mája vo farskej klubovni o 17:00 hod. bude stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich detí z Predajnej. Bude to organizačné stretnutie ohľadom slávnosti 
Prvého sv. prijímania v Predajnej. 

 V najbližšiu sobotu 10. 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 s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. 
Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na 
Kalvárii. 

 Odchod autobusu pre účastníkov púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-
Lageweniki bude v sobotu 10. mája o hod. 2:30 ráno z Jasenia. 

 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Kto by mal záujem, prosíme aby sa 
prihlásil v sakristii alebo na fare do budúcej nedele 11. mája. Povzbudzujeme všetkých 
farníkov k účastí na tejto púti, keďže Slovensko prežíva rok Sedembolestnej Panny 
Márie, našej patrónky.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 10,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


