
P R E D A J N Á                                      9.5.2021 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 
STREDA    Spomienka   Sv. Pankráca, mučeníka 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK   Sviatok    Sv. Mateja, apoštola 

ÚMYSLY 
Nedeľa 9.5. 945 Za † rodičov a brata, a za uzdravenie manžela 
Streda 12.5. 1800 Za duše zomrelých 
Štvrtok 13.5. 1800 Za farníkov 
Piatok 14.5. 1800 Za duše v očistci 
Sobota 15.5. 1800 Aid. 
Nedeľa 16.5. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Mons. Stanislav Stolárik pozýva veriacich pripojiť sa k májovej iniciatíve Svätého Otca 

Františka, aby sa celá Cirkev v tomto mesiaci modlila posvätný ruženec a obetovala ho za 
ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Modlitba ruženca je 
vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00. 

 Vo štvrtok 13.5. máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Až do úplného odvolania 
opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na 
svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 
novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 

 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom dni sú prosby za 

úrodu. 
 V nedeľu 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Prvé sv. prijímania v našej farnosti budú: v Jasení 13.6. a v Predajnej 20.6.2021. 
 Katolícke noviny v čísle 18 vysvetľujú, prečo je Kráľovná mája Matkou Cirkvi a Pomocnicou 

kresťanov; predstavujú farnosť sv. Floriána v Košútoch a prinášajú rozhovor s kňazom P. 
Mikolášom o duchovnej službe v Hasičskom a záchr. zbore; približujú životný príbeh dvoch 
talianskych kňazov Pina Puglisiho a Peppeho Dianu, ktorí sa stali obeťami mafie. 

 Na budúcu nedeľu je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

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

 Druhá májová nedeľa na Slovensku patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo 
duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Dnes je špeciálny čas povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo 
pre nás urobili! Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej 
Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby 
vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný! Krásny deň matiek! 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                           9.5.2021 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 
STREDA    Spomienka   Sv. Pankráca, mučeníka 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK   Sviatok    Sv. Mateja, apoštola 

ÚMYSLY 
 

9.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov Alžbetu a Jozefa Mölerových 

11:00 Za farníkov 
11.5. Utorok 17:00 Za  Jána a Paulínku Núterových a ich rodičov 
13.5. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za 75. rokov života, s prosbou o požehnanie do ďalších rokov 

 

16.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu a Izidora Turčana a ich deti 

11:00 Za  Darinku a Oľgu 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Mons. Stanislav Stolárik pozýva veriacich pripojiť sa k májovej iniciatíve Svätého Otca Františka, 

aby sa celá Cirkev v tomto mesiaci modlila posvätný ruženec a obetovala ho za ukončenie 
pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Modlitba ruženca je vysielaná naživo 
na oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00. V Jasení modlitba ruženca bude celý 
týždeň: v pon., stredu, piatok a sob. o 17:00 hod. a v utorok, štvrtok a nedeľu pred sv. omšou. 

 Vo štvrtok 13.5. máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána Až do úplného odvolania 
opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na 
svätej omši v nedele a prikázané sviatky. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 
novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom dni sú prosby za úrodu. 
 V nedeľu 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Prvé sv. prijímania v našej farnosti budú: v Jasení 13.6. a v Predajnej 20.6.2021 
 Katolícke noviny v čísle 18 vysvetľujú, prečo je Kráľovná mája Matkou Cirkvi a Pomocnicou 

kresťanov; predstavujú farnosť sv. Floriána v Košútoch a prinášajú rozhovor s kňazom P. 
Mikolášom o duchovnej službe v Hasičskom a záchr. zbore; približujú životný príbeh dvoch 
talianskych kňazov Pina Puglisiho a Peppeho Dianu, ktorí sa stali obeťami mafie. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 10,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 

bude zbierka na katolícke masmédia. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. p. Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
 Druhá májová nedeľa na Slovensku patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo 

duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Dnes je špeciálny čas povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre 
nás urobili! Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej 
Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali 
život, život fyzický aj duchovný! Krásny deň matiek! 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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


