
P R E D A J N Á                                      17.05.2015 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 17.05. 945 Za farníkov 
Pondelok 18.05. 1800 Za pomoc v chorobe pre Máriu Brozmanovú 
    

Streda 20.05. 1800 Za † otca Jána 40. výr., a s prosbou o milosť a Božie 
požehnanie pre syna Martina 

    
Piatok 22.05. 1800 Za † rodičov Rusnákových a syna Júliusa a Emila 
Sobota 23.05. 1800 Za † rodičov Šagatových a Kazárových 
Nedeľa 24.05. 845 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime 

po sv. omšiach a dnes na popoludňajšej pobožnosti. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

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

 Zajtra, t.j. pondelok 18. mája o 19:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni 
stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 

 V piatok o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre prvoprijímajúce 
deti. Na nácvik pozývame aj ostatné deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 24. mája v Jasení bude slávnosť Prvého sv. Prijímania. Z tohto 
dôvodu sv. omša vo farskom kostole v Predajnej bude o hodinu skôr, čiže o 8:45 
hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na Kongregáciu dcér svätého Františka 
Assiského; spomínajú na spisovateľa, lekára a svetobežníka Martina Kukučína; 
prinášajú rozhovor s akademickým maliarom Martinom Kellenbergerom. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden 
deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 330,- €, z toho v Predajnej 120,- 
€ a 73 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Dnes je 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto 
dnešná zbierka bola na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujem všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           17.05.2015 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

17.5. 
 

Nedeľa   8:30 
11:00 

Za  Martu Beraxovú 1. výr. 
Za  Jozefa Kováčika 25. výr. 

19.5. Utorok 17:00 Za  Ivana, Dominika a rodičov 
    
21.5. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc Milke 
22.5. Piatok 17:00 Za  Ľubomíra Vrbiara 
    
 

24.5. 
 

Nedeľa   7:30 Za  Františka 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime po sv. 

omšiach a dnes na popoludňajšej pobožnosti. 
 Zajtra, t.j. pondelok 18. mája o 19:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni stretnutie farskej 

ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 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. 
 Na budúcu nedeľu 24. mája budeme v našom kostole v Jasení prežívať Prvé sv. prijímanie. 

Prvá sv. omša bude o hodinu skôr, čiže o 7:30 hod. a sv. omša pre prvoprijímajúcich deti bude 
o 10:30 hod. Sviatosť zmierenia pre deti bude v sobotu 23. mája o 9:00 hod. Rodičov 
i krstných rodičov prvoprijímajúcich deti prosím aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. 
omšami. 

 Nácviky pre deti budú v utorok a štvrtok po omši o 17:00 hod. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie pre deti si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 

večernej sv. omši v Predajnej, ktorá je o 18:00 hod. Cena za vypožičanie je 7,- eur. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na Kongregáciu dcér svätého Františka Assiského; spomínajú 

na spisovateľa, lekára a svetobežníka Martina Kukučína; prinášajú rozhovor s akademickým 
maliarom Martinom Kellenbergerom. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 330,- €, z toho v Jasení 209,- € a 27 centov. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Dnes je 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná zbierka 
bola na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujem všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Pohorelej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Jozef Šluch syn Jozefa a Márii r. Brindzová bytom Jasenie a Danka Bugajdová dcéra Jána a Dariny 
r. Datková bytom Pohorela. 

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. 


