
P R E D A J N Á                                      24.05.2015 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ZAJTRA         Turíčny pondelok 
UTOROK    Spomienka  Sv. Filipa Neriho, kňaza 
ŠTVRTOK   Sviatok   Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 
NEDEĽA    Slávnosť   Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 24.05. 845 Za farníkov 
Pondelok 25.05. 1800 Za † Štefana 
    
Streda 27.05. 1800 Za † rodičov Albínu a Petra Mistrikových 
    
Piatok 29.05. 1800 Za farníkov 
Sobota 30.05. 1800 Za † Daniela Kleskeňa 
Nedeľa 31.05. 1030 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 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. 

 Na budúcu nedeľu 31. mája vo farskom kostole v Predajnej budeme prežívať 
Prvé sv. prijímanie. Sv. omša pre prvoprijímajúce deti bude o 10:30 hod. Sviatosť 
zmierenia pre deti bude v sobotu 30. mája o 9:00 hod. Rodičov a krstných 
rodičov prosím aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. 

 Nácvik pre deti pred slávnosťou bude v stredu a piatok po sv. omši o 18:00 hod. 
 Nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti bude vo farskej klubovni vo štvrtok 

o 18:00 hod. Na nácvik pozývam aj ostatné deti a mládež. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 

večernej sv. omši. Cena za vypožičanie je 7,- eur. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na Ducha Svätého, ktorý je ohňom radosti pre 

každého kresťana; predstavujú Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého; prinášajú 
rozhovor s emeritným biskupom Dominikom Kaľatom a poznanským 
arcibiskupom Stanisławom Gądeckim. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 160,- €, z toho 
v Predajnej 57,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí a 2. ruža pani 
Petríkovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 

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



 

J A S E N I E                                           24.05.2015 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ZAJTRA         Turíčny pondelok 
UTOROK    Spomienka  Sv. Filipa Neriho, kňaza 
ŠTVRTOK   Sviatok   Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 
NEDEĽA    Slávnosť   Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 
 

24.5. 
 

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

25.5. Pondelok 17:00 Za  Júliu Šuhajdovú, Jána a Emila 
26.5. Utorok 17:00 Za  rodičov Annu a Jozefa Rosových 
    
28.5. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Jozefa a Gizelu Babkových, syna Gregora 

s manželkou a nevestu Sidóniu 
29.5. Piatok 17:00 Za šťastný návrat 
    

      

31.5. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Annu Demeterovú 
  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Od zajtra počas týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych oblečeniach na 

večerné sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
deti počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 

 Na budúcu nedeľu 31. mája bude slávnosť Prvého sv. Prijímania vo farskom kostole 
v Predajnej. Z tohto dôvodu sv. omša v Jasení bude len jedna o 8:30 hod. 

 Sv. omša v Jasení bude aj zajtra o 17:00 hod. 
 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. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na Ducha Svätého, ktorý je ohňom radosti pre každého 

kresťana; predstavujú Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého; prinášajú rozhovor s 
emeritným biskupom Dominikom Kaľatom a poznanským arcibiskupom Stanisławom 
Gądeckim. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 160,- €, z toho v Jasení 
103,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujem všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  

 Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za upratanie, krásne pripravenie a vyzdobenie 
nášho kostola aj všetkým tým akýmkoľvek spôsobom sa pričinili ku krásnemu prežitiu 
slávnosti Prvého sv. prijímania pre naše deti. Ďakujem miništrantom, dievčatám zo 
spevokolu za prípravu a za hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti. Pán Boh Vám 
všetkým zaplať. 

 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 

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


