
P R E D A J N Á                                      25.05.2014 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Filipa Neriho, kňaza 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:   Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

Nedeľa 25.05. 
700 

 

945 

Za † Vojtecha - Urbana Kuracinu  
 

Za farníkov 
Pondelok 26.05. 1830 Za † Dušana Fortiaka a bratov 
Utorok 27.05. 1830 Za † rodinu Pavlečkovú 
Streda 28.05. 1830 Za † rodičov Albínu a Petra Mistrikových 
Štvrtok 29.05. 1830 Za farníkov 
Piatok 30.05. 1830 Na úmysel 
    

Nedeľa 01.06. 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú prosby za 

úrodu. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť sa 

zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:30 hod. 
 V piatok 30. mája o 16:30 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni stretnutie farskej ekonomickej rady. 

Pozývame všetkých členov. 
 Taktiež piatok o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti. Na nácvik 

pozývame aj ostatné deti a mládež. 
 V piatok začíname aj novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto novénu 

sa budeme modliť počas celého týždňa po sv. omšiach. 
 V sobotu 31. mája putujeme do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Čas odchodu autobusu 

bude o 4:20 z námestia. Informujeme, že v tento deň, teda v sobotu sv. omša v Predajnej nebude. 
 Katolícke noviny približujú zbožné duchovné čítanie a meditovanie Božieho slova známe ako lectio 

divina; - zameriavajú sa na Boha v judaizme, kresťanstve a islame; - venujú sa téme radosti, ktorá je 
súčasťou duchovnosti sv. Filipa Neriho; a Listáreň odpovedá na otázku: Ako chápal úctu k Panne Márii 
sv. Ján Pavol II. 

 Bratia a sestry, ako sme už Vás informovali, v našej farnosti je zriadená Farská katolícka charita, ktorá 
ma sídlo v Jasení. Úlohou Charity je pomoc tým najnúdznejším. Svoju službu ponúka v priestoroch 
dolnej budovy pri starom obecnom úrade. Začíname zberom šatstva, obuvi, domácich potrieb, 
posteľnej bielizni, uterákov a nábytku, ktoré ešte môžu poslúžiť iným. Prosíme, aby ste ponúknuté veci 
priniesli čisté. Môžete tak urobiť dvakrát do týždňa a to v pondelok od 16:00-17:00 a štvrtok od 10:00-
11:00 hod. Ďakujeme za prejavenú podporu a ochotu si vzájomne slúžiť a pomáhať. Kontakt na Farskú 
katolícku charitu je na nástenke. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 412,- € a 80 centov, z toho v Predajnej 230,- € a 64 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň bude 
zbierka na katolícke masmédia. 

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

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



 

J A S E N I E                                           25.05.2014 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Filipa Neriho, kňaza 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:   Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

 

25.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Annu Mikloškovú 1. výr. a manžela Kolomana 

10:30 Za prvoprijímajúce deti 
26.5. Pondelok 17:30 Aid. 
27.5. Utorok 17:30 Aid. 
28.5. Streda 17:30 Aid. 
29.5. Štvrtok 17:30 Za  rodičov Rosových Annu a Jozefa a ich rodičov 
30.5. Piatok 17:30 Aid. 
    

 

1.6. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Viliama a Drahoslava Barančok 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Od zajtra počas celého týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych oblečeniach na večerné sv. 

omše o 17:30 hod., bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto 
týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. Sv. omša v Jasení bude aj zajtra. 

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú prosby za 

úrodu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť sa 

zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 17:30 hod. 
 V piatok 30. mája o 16:30 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni stretnutie farskej ekonomickej rady. 

Pozývame všetkých členov. 
 V piatok začíname aj novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto novénu sa 

budeme modliť počas celého týždňa po sv. omšiach. 
 V sobotu 31. mája putujeme do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Čas odchodu autobusu 

bude o 4:20 z námestia. Informujeme, že v tento deň, teda v sobotu sv. omša v Jasení nebude. 
 Katolícke noviny približujú zbožné duchovné čítanie a meditovanie Božieho slova známe ako lectio divina; - 

zameriavajú sa na Boha v judaizme, kresťanstve a islame; - venujú sa téme radosti, ktorá je súčasťou 
duchovnosti sv. Filipa Neriho; a Listáreň odpovedá na otázku: Ako chápal úctu k Panne Márii sv. Ján Pavol 
II. 

 Bratia a sestry, ako sme už Vás informovali, v našej farnosti je zriadená Farská katolícka charita. Úlohou 
Charity je pomoc tým najnúdznejším. Svoju službu ponúka v priestoroch dolnej budovy pri starom 
obecnom úrade v Jasení. Začíname zberom šatstva, obuvi, domácich potrieb, posteľnej bielizni, uterákov a 
nábytku, ktoré ešte môžu poslúžiť iným. Prosíme, aby ste ponúknuté veci priniesli čisté. Môžete tak urobiť 
dvakrát do týždňa a to v pondelok od 16:00-17:00 a štvrtok od 10:00-11:00 hod. Ďakujeme za prejavenú 
podporu a ochotu si vzájomne slúžiť a pomáhať. Kontakt na Farskú katolícku charitu je na nástenke. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 412,- € a 80 centov, z toho v Jasení 182,- € a 16 centov. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu je 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň bude 
zbierka na katolícke masmédia. 

 Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí aj všetkým tým, ktorí upratali, pripravili a akýmkoľvek spôsobom 
sa pričinili ku krásnemu prežitiu slávnosti Prvého sv. prijímania pre naše deti. Ďakujeme miništrantom a 
dievčatám zo spevokolu za hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. 
 

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


