
P R E D A J N Á                                      29.04.2018 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Pia V., pápeža 
UTOROK    Spomienka  Sv. Jozefa, robotníka 
STREDA    Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Sviatok  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
PIATOK   Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 29.4. 945 Za † Miroslava Huťu 2. výr. 
Pondelok 30.4. 1800 Za † Máriu Gajdošovú nedož. 95. rokov, manžela, syna a rodičov 
Streda 2.5. 1800 Za † Jána Cibulu, Katarínu Cibulovú, dcéru Elišku Juršovú 
Štvrtok 3.5. 1800 Za kňazské a rehoľné povolania (SAC) 
Piatok 4.5. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 5.5. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 6.5. 945 Za Ružencové Bratstvo  

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, vo štvrtok sa pol 

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

 V utorok 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 tj. pondelok 30.4. o 18:45 hod. pozývam do farskej klubovne na stretnutie členov FER. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým 

v Predajnej pôjdem výnimočne v stredu 2. mája od 8:00 hod. Oznámte to prosím chorým. Po 
sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 Taktiež v piatok 4. mája svoju spomienku ma sv. Florián, preto na sv. omšu, pozývame hasičov 
a záchranárov, ktorých svätec je patrónom. 

 V sobotu 5. mája je prvá sobota v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 
budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a následne 
v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 17 sa zameriavajú na to, že Boh je stvoriteľ a náš Otec; venujú sa 
aktuálnej situácii v ťažko skúšanej Sýrii; približujú, ako môže Sväté písmo v piktogramoch 
pomôcť deťom so zdravotným postihnutím. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 240,-€, z toho v Predajnej 101,-€. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol. 
 Ďakujeme p. Burdovi za opravene a vymaľovanie fasády pred vchodom do kostolom. 

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



 

J A S E N I E                                           14.05.2017 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Pia V., pápeža 
UTOROK    Spomienka  Sv. Jozefa, robotníka 
STREDA    Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Sviatok  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
PIATOK   Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

29.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Františka 
11:00 Za  Janku Glembovú 5. výr. 

1.5. Utorok 17:00 Za  Máriu Cesnakovú 1. výr. a rod. Melkovú 
 2.5. Streda 17:00 Za  starých rodičov Zelenčíkových, Halgašových a Malčekových 
3.5. Štvrtok 17:00 Za  Jolanku Vyskočovú 30 .deň 
4.5. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
5.5. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

6.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Prosíme, aby ste sa ju pomodlili sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Zajtra tj. pondelok 30.4. o 18:45 hod. pozývam do farskej klubovne na stretnutie členov FER. 
 V utorok 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 1. mája pozývame miništrantov na sv. omšu a na stretnutie po omši v kostole v Jasení. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým 

v Jasení pôjdeme v piatok 4. mája od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená pred sv. omšou. 
 Taktiež v piatok 4. mája svoju spomienku ma sv. Florián, preto na sv. omšu, pozývame hasičov 

a záchranárov, ktorých svätec je patrónom. 
 V sobotu 5. mája je prvá sobota v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 

budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť začneme o 17:00 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. 

 Katolícke noviny v čísle 17 sa zameriavajú na to, že Boh je stvoriteľ a náš Otec; venujú sa 
aktuálnej situácii v ťažko skúšanej Sýrii; približujú, ako môže Sväté písmo v piktogramoch 
pomôcť deťom so zdravotným postihnutím. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 240,- €, z toho v Jasení 139,- €. 
Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

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

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


