
Farské oznamy 
6. Veľkonočná Nedeľa 

(09.05.2010) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

ŠTVRTOK:  Slávnosť:   Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
PIATOK:        Sviatok:             sv. Mateja, apoštola 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 09.05.2010 
700 

 
945 

† Alžbetu Hruškovú  
 
Za farníkov 

Pondelok 10.05.2010 900 na úmysel otca biskupa (spolu s kňazmi nášho dekanátu) 
Utorok 11.05.2010 1830 † Jozefa Dunajského a rodičov 
Streda 12.05.2010 1830 † z rodiny Porubiakovej a Felbabovej  
Štvrtok 13.05.2010 1830 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA    (Za farníkov) 
Piatok 14.05.2010 1830 za dcéru a vnučky 
Sobota 15.05.2010 800 † Annu Celerovú (7. výr.) 

Nedeľa 16.05.2010 
700 

 
945 

† rodičov Šagátových a Kazárových 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Litánie Loretánske budú dnes o 1500 hod. a vo všedné dni na konci sv. Omši.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať o farnosti Ars, kde pôsobil sv. Vianney 
alebo o tom, čo robiť, ak niekto z nás stráca vieru. 
 Zajtra bude sv. Omša výnimočne o 9 hodine dopoludnia spolu s kňazmi nášho 
dekanátu. Nechajme sa prekvapiť, možno nás navštívi aj otec biskup Vladimír. 
Všetkých srdečne na túto sv. Omšu pozývame.  
  Večeradlo Panny Márie bude v utorok hodinu pred sv. Omšou. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omša bude večer ako obyčajne. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
 Taktiež na budúcu nedeľu po sv. Omši o 9:45 bude vyhlásené nové zostavenie 
členov ruží a taktiež budeme voliť horliteľov jednotlivých ruží. Účasť všetkých 
členov Ružencového Bratstva je potrebná.  
 Taktiež na budúcu nedeľu bude na fare stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Dňa 22. mája (v sobotu) bude v našej farnosti Mariánsky deň spojený s Fatimským 
sprievodom na Kalváriu s celodenným programom, o ktorý sa postará náš hosť 
Páter  Humbert – dominikán. Všetkých už teraz na tento deň srdečne pozývame.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža pani Ďurčovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Sv. Ján Vianney: „Panna Mária je ako matka, ktorá má veľa detí. Ustavične chodí           
od jedného k druhému.“  

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
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 OZNAMY: 
 Litánie Loretánske budú dnes o 1500 hod. a vo všedné dni na konci sv. Omši.  
 Pod chórusom na stolíku je listina do ktorej sa môžu zapísať tí, ktorý by mohli 
a chceli čítať čítanie počas sv. Omší v týždni. Robíme tak kvôli tomu, aby sme sa 
mohli na čítanie lepšie pripraviť.  
 V Katolíckych Novinách sa môžeme dočítať o farnosti Ars, kde pôsobil sv. Vianney 
alebo o tom, čo robiť, ak niekto z nás stráca vieru. 
 Zajtra bude v kostole v Predajnej sv. Omša výnimočne o 9 hodine dopoludnia 
spolu s kňazmi nášho dekanátu. Nechajme sa prekvapiť, možno nás navštívi aj otec 
biskup Vladimír. Všetkých srdečne na túto sv. Omšu pozývame.  
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omša bude večer ako obyčajne. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
 Máme už všetkých horliteľov ruží, preto dnes po popoludňajšej pobožnosti o 15hod. 
bude stretnutie týchto horliteľov. Ich účasť je potrebná. 
 Taktiež na budúcu nedeľu bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Dňa 22. mája (v sobotu) bude v našej farnosti Mariánsky deň spojený s Fatimským 
sprievodom na Kalváriu s celodenným programom, o ktorý sa postará náš hosť 
Páter  Humbert – dominikán. Všetkých už teraz na tento deň srdečne pozývame.  

 
Sv. Ján Vianney: „Panna Mária je ako matka, ktorá má veľa detí. Ustavične chodí           

od jedného k druhému.“  
 

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


