
P R E D A J N Á                                       22.05.2016 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
ÚMYSLY 

Nedeľa 22.05. 945 Za farníkov 
Utorok 24.05. 1530 Pohrebný obrad za † Štefana Gajdoša 
Streda 25.05. 1800 Za † Vincenta, nevestu a vnuka 
Štvrtok 26.05. 1800 Za farníkov 
Piatok 27.05. 1800 Za † Štefana, Ľudmilu a Máriu 
Sobota 28.05. 1800 Za † Magdalénu a Rudolfa 
Nedeľa 29.05.  945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omša v pondelok 23. mája v Predajnej nebude. 
 Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu hodinu pred sv. omšou a vo 

štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 26. mája máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela 

a Krvi. Je to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. 
omši. Po sv. omši, ktorá bude o 18:00 hod., pôjdeme v Eucharistickom 
sprievode ku štyrom oltárikom. Prosíme jednotlivé ruže a dobrovoľníkov 
o prípravu oltárikov. Každý, kto sa v tento deň zúčastní na speve hymnu 
„Ctime túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Pozývame všetky deti, ktoré budú sypať lupienky kvetov pred 
sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, aby deťom pomohli 
pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 Katolícke noviny v čísle 20 sa zameriavajú na Kristovo kňazstvo; 
upozorňujú na to, že práca v zahraničí nemusí byť rajom na zemi; 
pozývajú na návštevu storočnej sušiarne ovocia v Bošáckej doline. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           22.05.2016 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
ÚMYSLY 

 

22.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela Františka neodžitých 80. rokov 

11:00 Za  Sidóniu a Jána Kútik a ich rodičov 
24.5. Utorok 17:00 Za zdravie a pomoc Božiu pre sestru Emíliu 
25.5. Streda 15:00 Pohrebná sv. omša za  Jána Hôrčika 
26.5. Štvrtok 17:00 Za  Jána Škorňu a rodičov Sojkových a Škorňových 
27.5. Piatok 17:00 Za  Jozefa a Annu Rosových, ich rodičov a súrodencov 

      

29.5. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu Demeterovú 

11:00 Za  Jozefa Kovačika a dcéru Alenku 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Sv. omša v pondelok 23. mája v Predajnej nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok sa pol hodiny 

pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 26. mája máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je 

to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. 
omši, ktorá bude o 17:00 hod., pôjdeme v Eucharistickom sprievode ku 
štyrom oltárikom. O prípravu oltárikov prosíme dobrovoľníkov a ruže číslo 
4. pani Demeterovej, číslo 5. pani Dropanovej, číslo 6. pani Vančovej a číslo 
7. pani Handlirovej. Prosím aby horliteľky ruži ostali po sv. omši a sa dohodli. 
Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve hymnu „Ctime túto Sviatosť slávnu“, 
môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pozývame všetky deti, 
ktoré budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme 
rodičov, aby deťom pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 V sobotu 28. mája v Predajnej vo farskej klubovni birmovanecké stretnutie 
pre kandidátov z Jasenia nebude. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 70,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Katolícke noviny v čísle 20 sa zameriavajú na Kristovo kňazstvo; upozorňujú 

na to, že práca v zahraničí nemusí byť rajom na zemi; pozývajú na návštevu 
storočnej sušiarne ovocia v Bošáckej doline. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


