
Farské oznamy 
7. Veľkonočná Nedeľa 

(16.05.2010) 
P R E D A J N Á 

 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 16.05.2010 
700 

 
945 

† rodičov Šagátových a Kazárových  
 
Za farníkov 

Pondelok 17.05.2010 1830 za zdravie a Božie požehnanie pre Dušana a Františka 
Utorok 18.05.2010 1830 † Magdalénu a jej rodičov 
Streda 19.05.2010 1830 † rodičov a súrodencov 
Štvrtok 20.05.2010 1830 na úmysel otca biskupa 
Piatok 21.05.2010 1830 † Jána Ramaja (1. výr.) 
Sobota 22.05.2010 1600 † Júliu Sojakovú, Vendelína a starých rodičov 

Nedeľa 23.05.2010 
700 

 
945 

na umysel 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes bola zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za všetky vaše 
milodary.  
 Dnes po sv. Omši o 9:45 bude vyhlásené nové zostavenie členov ruží a taktiež 
budeme voliť horliteľov jednotlivých ruží. Účasť všetkých členov Ružencového 
Bratstva je potrebná.  
 Popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať napríklad o tom aká je úloha 
kňaza pri posväcovaní ľudí alebo o návšteve sv. Otca v Portugalsku 
 Zajtra navštívi našu farnosť náš spolubrat páter Adam Kraszewski, farár z Bello 
v Kolumbii. Všetkých srdečne pozývame na večernú sv. Omšu.   
 V pondelok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona k Sviatosti Oltárnej.  

 V tomto týždni máme letné kántrové dni. Nás bude zaväzovať piatok 

 Dňa 22. mája, už v túto sobotu, bude v našej farnosti Mariánsky deň spojený 
s Fatimským sprievodom na Kalváriu s celodenným programom, o ktorý sa postará 
náš hosť Páter  Humbert – dominikán. Preto bude v sobotu sv. Omša s našim 
hosťom o 16 hodine. Podrobnosti programu sú na vyvesenom plagáte. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža pani Sekáčovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Sv. Ján Vianney o Márii: „Srdce tejto Matky je plné lásky a milosrdenstva. Túži len po tom, aby nás 
videla šťastných. Stačí, keď sa obrátime na ňu, a budeme vypočutí.“ 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.
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OZNAMY: 
 Dnes bola zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za všetky vaše 
milodary.  
 Popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať napríklad o tom aká je úloha 
kňaza pri posväcovaní ľudí alebo o návšteve sv. Otca v Portugalsku 
 V utorok príde do Jasenia náš spolubrat páter Adam Kraszewski, farár 
z Bello v Kolumbii. Všetkých srdečne pozývame na večernú sv. Omšu.    
 V tomto týždni máme letné kántrové dni. Nás bude zaväzovať piatok 
 Dňa 22. mája, už v túto sobotu, bude v našej farnosti Mariánsky deň spojený 
s Fatimským sprievodom na Kalváriu s celodenným programom, o ktorý sa 
postará náš hosť Páter  Humbert – dominikán. Preto bude v sobotu sv. 
Omša len V Predajnej s našim hosťom o 16 hodine. Podrobnosti 
celodenného programu, ktorý sa bude konať v Predajnej, sú na vyvesenom 
plagáte. 

 
Sv. Ján Vianney o Márii: „Srdce tejto Matky je plné lásky a milosrdenstva. Túži len po tom, aby nás 

videla šťastných. Stačí, keď sa obrátime na ňu, a budeme vypočutí.“ 
       

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


