
P R E D A J N Á                                      28.4.2019 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
UTOROK   Spomienka Sv. Pia V., pápeža 
STREDA   Spomienka Sv. Jozefa, robotníka 
ŠTVRTOK   Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 28.4. 945 Za farníkov 

Streda 1.5. 1800 Za † manželov Jána a Katarínu, a ich deti Elišku a Martina 
Piatok 3.5. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 4.5. 1030 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 5.5. 945 Za Ružencové Bratstvo   

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v stredu začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské 

pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v týždni po sv. omši. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdem v piatok 3. mája od 10:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 hod. 
a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 4.5. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 
budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť túto sobotu začneme predpoludním 
o 10:30 hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne 
pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo 
farskom kostole už nebude. 

 Taktiež v sobotu o 14:00 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej všetky 
prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 

 Na budúcu nedeľu 5.5. o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 313,- €, z toho v Predajnej 162,- €. Pán Boh 

zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 11. mája 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj 
Spišiak, ktorý pochádza z farnosti Hronec, a Nora Rudnayová, ktorá pochádza z farnosti Brezno - 
Mazorníkovo. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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



 

J A S E N I E                                           28.4.2019 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
UTOROK   Spomienka Sv. Pia V., pápeža 
STREDA   Spomienka Sv. Jozefa, robotníka 
ŠTVRTOK   Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

28.4. Nedeľa 
Božieho 

milosrdenstva 

  8:30 Za  syna Jána 
11:00 Za  manželku a rodičov Rochockých a Zelenčíkových 

30.4. Utorok 17:00 Za  z rodiny Bellovej a Jakubcovej 
2.5. Štvrtok 17:00 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 

   3.5. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.5. Sobota 10:30

16:00 
Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Sobášna sv. omša za Viktóriu a Mateja 

 

5.5. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Poďakovanie, Božiu pomoc, ochranu a požehnanie pre rodinu 

OZNAMY 
 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 

sviatosti. 
 V stredu začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré 

sa budeme modliť v týždni po sv. omši. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 3. mája od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude 
pred sv. omšou. 

 4.5. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 
budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť túto sobotu začneme predpoludním o 10:30 
hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. 
Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

 Taktiež v sobotu o 14:00 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej všetky 
prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 

 Na budúcu nedeľu o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 313,- €, z toho v Jasení 151,- €. Pán Boh zaplať 

za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Ohlášky 2 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 4. mája 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Matej 
Kvačkaj a Viktória Kvačkajová, ktorí pochádzajú z farnosti Jasenie. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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


