
P R E D A J N Á                                      08.05.2016 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Spomienka   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
SOBOTA   Sviatok    Sv. Mateja, apoštola 
NEDEĽA   Slávnosť    Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
Nedeľa 08.05. 945 Za farníkov 
Pondelok 09.05. 1800 Za † rodinu Antona Hraška 
Streda 11.05. 1800 Za † syna Jaroslava 1. výr. 
Štvrtok 12.05. 1800 Za † Štefana Cabana 
Piatok 13.05. 1800 Za † rodinu Huňovú 

Sobota 14.05. 1000 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Za farníkov 

Nedeľa 15.05. 945 Za † Annu Celerovú 13. výr. 
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. 
 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 vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 14. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú 
pobožnosť v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou výnimočne v tomto 
mesiaci o 10:00 hod. Spolu s figúrkou Panny Márie a s modlitbou posvätného 
ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov 
o pripravenie kaplnky na Kalvárii. Večerná sv. omša už nebude. 

 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. 

 Dnes je 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto 
dnešná zbierka bola na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy 
r. Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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



 

J A S E N I E                                           08.05.2016 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Spomienka   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
SOBOTA   Sviatok    Sv. Mateja, apoštola 
NEDEĽA   Slávnosť    Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
 

08.5. 
 

Nedeľa   8:30 
11:00 

Za  Jána Košika, manželku Annu a syna Jána  
Za zdravie pre Jaroslava 

10.5. Utorok 17:00 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
11.5. Streda 17:00 Aid. 
12.5. Štvrtok 17:00 Za  Ondreja Barbierika 30. deň 
13.5. Piatok 17:00 Za  Jaroslava Vrbického 1. výr. 
 

14.5. 
 

Sobota 10:00 
16:00 

Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii    Za farníkov 
Sobášna sv. omša za Valériu Kubišovú a Lukáša Ligasa 

 

15.5. 
 

Nedeľa   8:30 Za  syna Dušana 10. výr. a brata Pavla 
11:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov a prosba o zdravie a Božie 

milosti na ďalšie roky 
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. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime po sv. 

omšiach a dnes na popoludňajšej pobožnosti. 
 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. 

 V najbližšiu sobotu 14. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú 
pobožnosť v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou výnimočne v tomto 
mesiaci o 10:00 hod. Spolu s figúrkou Panny Márie a s modlitbou posvätného ruženca 
pôjdeme hore na sv. omšu. Prosíme farníkov o pripravenie kaplnky na Kalvárii. 
Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 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. 

 Dnes je 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná 
zbierka bola na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Lukáš Ligas syn Jána a Zuzany r. Kubacká bytom Jasenie, a Valéria Kubišová dcéra Petra a Oľgy 
r. Filipková bytom Predajná časť Kramlište. 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 


