
P R E D A J N Á                                      01.05.2016 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Sviatok    Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 01.05. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.05. 1800 Za † manžela Jána a vnuka Radka 
Utorok 03.05. 1430 Pohrebná sv. omša za † Miroslava Huťa 
Streda 04.05. 1800 Za farníkov 
Štvrtok 05.05. 1800 Za pomoc Božiu pri dožitých 50. rokov dcéry 
Piatok 06.05. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 07.05. 1800 Za † Paulinu, Ondreja a synov 
Nedeľa 08.05. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 

budeme modliť v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 Vo štvrtok 5. mája máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:00 hod. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať sa bude pred ale aj po svätých 
omšiach. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach a v nedeľu na popoludňajšej pobožnosti. 

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

 Katolícke noviny v čísle 17 sa venujú teológii lásky podľa sv. Jána Pavla II.; odpovedajú 
na otázku, prečo snúbenci musia absolvovať pred cirkevným sobášom niekoľkomesačnú 
prípravu; pozývajú na návštevu Arcibiskupského paláca v Kroměříži, kde tím odborníkov 
vytvoril vernú repliku turínskeho plátna. 

 Minulú nedeľu bola zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieralo sa 320,- €, z toho v Predajnej 136,- 
€. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
V tento deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy r. 
Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

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 veľkonočného týždňa.



 

J A S E N I E                                           01.05.2016 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Sviatok    Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 

ÚMYSLY 
 

1.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Janku Glembovú 3. výr. 

3.5. Utorok 17:00 Za  Ľubomíra Vrbiara 1. výr. a brata Vladimíra 
4.5. Streda 17:00 Za Božiu pomoc pri operácii 
5.5. Štvrtok 17:00 Za  Katarínu a Viliama Horvatových a ich rodičov 
6.5. Piatok 17:00 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

8.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Košika, manželku Annu a syna Jána 
11:00 Za zdravie pre Jaroslava 

OZNAMY 
 Dnes začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 

budeme modliť v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 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 
pred sv. omšou. 

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

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať sa bude pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pán kaplán pôjde v piatok 6. mája od 8:00 hod. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach a v nedeľu na popoludňajšej pobožnosti. 

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

 Katolícke noviny v čísle 17 sa venujú teológii lásky podľa sv. Jána Pavla II.; odpovedajú 
na otázku, prečo snúbenci musia absolvovať pred cirkevným sobášom niekoľkomesačnú 
prípravu; pozývajú na návštevu Arcibiskupského paláca v Kroměříži, kde tím odborníkov 
vytvoril vernú repliku turínskeho plátna. 

 Minulú nedeľu bola zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieralo sa 320,- €, z toho v Jasení 184,- €. 
Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
V tento deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
v piatok upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy r. 
Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

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 veľkonočného týždňa. 


