
P R E D A J N Á                                      5.5.2019 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY 

Nedeľa 5.5. 945 Za Ružencové Bratstvo   
Streda 8.5. 1800 Za † Jozefa Rybára 2. výr. a manželku Janku 
Piatok 10.5. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 11.5. 1600 Sobášna sv. omša Juraja a Nory 
Nedeľa 12.5. 945 Za † mamu Martu 

OZNAMY 
 Dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V piatok 10.5. o 19:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 11.5. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 V sobotu 11.5. o 14:00 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej všetky 
prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 

 Na budúcu nedeľu 12.5. budeme na sv. omši hostiť skupinu Martinský muži. Po 
omši nám zaspievajú aj pár pesničiek. 

 Od 5.-12. mája prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 
nedeľou Dobrého pastiera - 56. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. 
Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť v piatok 10.5. počas sv. omši aj adorácii. 

 Keďže na Večeradlo Panny Márie prichádza čoraz menej farníkov, Večeradlo bude 
len raz do mesiaca, v prvopiatkovom týždni. 

 Katolícke noviny v čísle 18 pripomínajú pátra vincentína Jána Hutyru; prinášajú 
rozhovor s Máriou Kopáčikovou o pôrodných asistentkách; venujú sa téme práce, 
ktorá musí mať korene. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 3 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 11. mája 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj 
Spišiak, ktorý pochádza z farnosti Hronec, a Nora Rudnayová, ktorá pochádza z farnosti Brezno - 
Mazorníkovo. 
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. 



 

J A S E N I E                                           5.5.2019 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY 

 

5.5. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Poďakovanie, Božiu pomoc, ochranu a požehnanie pre rodinu 

7.5. Utorok 17:00 O Božiu pomoc a požehnanie pri životnom jubileu 80. rokov pre Valériu Oravcovú 

9.5. Štvrtok 17:00 Za  Annu a Martina Demeterových a nevestu Máriu 
 

12.5. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu a Václava Tištianových a ich rodičov 
11:00 Za  Máriu a Jozefa Kochanových, syna Emila a starých rodičov 

OZNAMY 
 Dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V piatok 10.5. o 19:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 

birmovanie, a v sobotu 11.5. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 V sobotu 11.5. o 14:00 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej všetky 
prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 

 Na budúcu nedeľu 12.5. budeme vo farskom kostole v Predajnej na sv. omši hostiť 
skupinu Martinský muži. Po omši zaspievajú aj pár pesničiek. 

 Od 5.-12. mája prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 
nedeľou Dobrého pastiera - 56. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. 
Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok 9.5. počas sv. omši aj adorácii. 

 Katolícke noviny v čísle 18 pripomínajú pátra vincentína Jána Hutyru; prinášajú 
rozhovor s Máriou Kopáčikovou o pôrodných asistentkách; venujú sa téme práce, 
ktorá musí mať korene. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


