
P R E D A J N Á                                      06.05.2018 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
ÚMYSLY 

Nedeľa 6.5. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 7.5. 1800 Za † Jozefa Rybára 1. výr. a manželku Janku 
Streda 9.5. 1800 Za † Annu Bôbovú 10. výr. 
Štvrtok 10.5. 1800 Za † syna Jaroslava 3. výr. 
Piatok 11.5. 1800 Na úmysel 
Sobota 12.5. 1800 Na úmysel rodiny 
Nedeľa 13.5. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a 

poklona k Oltárnej Sviatosti bude v piatok po sv. omši. 
 Vo štvrtok 10. 5. máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, 

čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 18:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha 

Svätého, túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 
 Nácvik spevu pre prvoprijímajúce detí bude v piatok o 17:30 hod. vo farskej 

klubovni. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom 

prosebných dni sú prosby za úrodu. 
 Katolícke noviny v čísle 18 sa zameriavajú na Boha ako nášho Otca; vysvetľujú, 

prečo drevo v čakárni spomalí tep a odbúra stres; odpovedajú na otázku, na čo 
sa používajú finančné prostriedky vyberané do zvončeka. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu je 52. svetový deň spoločenských komunikačných 

prostriedkov. V tento deň bude zbierka na katolícke masmédia. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybarovej. Ďakujeme za 

upratanie a výzdobu kostola. 
 

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



 

J A S E N I E                                           06.05.2018 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
ÚMYSLY 

 

6.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
8.5. Utorok 17:00 Za  Máriu Turčanovú a manžela Izidora 
9.5. Streda 17:00 Za farníkov 

10.5. Štvrtok 17:00 Za rodičov Pavlu a Eugena, starých rodičov,zaťov a vnuka Miroslava 
11.5. Piatok 17:00 Za  Emila Kochana a rodičov 
12.5. Sobota 7:30 Za farníkov 

 

13.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Poďakovanie za pomoc Božiu pri príležitosti 80. rokov 

11:00 Za  Milana Hôrčika 20. výr. 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny 

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

 Vo štvrtok 10. 5. máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, 
čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 17:00 h. 

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

 Nácvik spevu pre prvoprijímajúce detí bude v piatok o 17:30 hod. vo farskej 
klubovni. 

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

 Katolícke noviny v čísle 18 sa zameriavajú na Boha ako nášho Otca; vysvetľujú, 
prečo drevo v čakárni spomalí tep a odbúra stres; odpovedajú na otázku, na čo 
sa používajú finančné prostriedky vyberané do zvončeka. 

 Na budúcu nedeľu je 52. svetový deň spoločenských komunikačných 
prostriedkov. V tento deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí upratali kostol. 

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


