
P R E D A J N Á                                      16.5.2021 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Bernardína Sienského, kňaza 
PIATOK    Spomienka   Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
Nedeľa 16.5. 945 Za farníkov 
Streda 19.5. 1800 Za duchovné uzdravenie a požehnanie pre rodinu Artimovú 
Piatok 21.5. 1800 Za † Jána Paulíka ml. 
Sobota 22.5. 1800 Za † Anna 1. výr. 
Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 23.5. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov; Svetový deň 

modlitieb za cirkev v Číne, a taktiež Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Trvá májová iniciatíva 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 piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a Májové 

pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši; a počas dní kde nie je sv. omša sa 
modlime individuálne.  

 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. 

 Katolícke noviny v čísle 19 vysvetľujú, ako kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová 
pri nanebovstúpení; približujú, ako sa počas histórie menil postoj pápežov k médiám; 
pri príležitosti Dňa rodiny ponúkajú svedectvá dvoch otcov piatich detí; pripomínajú si 
sto rokov od narodenia akademického sochára Alexandra Trizuljaka; prinášajú ďalšiu 
časť katechézy pre prvoprijímajúce deti o tom, že svätá omša nie je divadlo. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 270,- €, z toho v Predajnej 101,-€. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 

 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                                           16.5.2021 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Bernardína Sienského, kňaza 
PIATOK    Spomienka   Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
 

16.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Izidora Turčana a ich deti 
11:00 Za  Darinku a Oľgu 

18.5. Utorok 17:00 Za  Elenku, sestru, brata a rodičov 
20.5. Štvrtok 17:00 O Božiu pomoc pre celú rodinu Turňovú 
23.5. Nedeľa Zoslania 

Ducha Svätého 
8:30 Za  Margitu a Júliusa Laurinc a ich deti 

11:00 Za  Róberta Cencera, rodičov a súrodencov s rodinami 
OZNAMY 

 Dnes je 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov; Svetový deň 
modlitieb za cirkev v Číne, a taktiež Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 

 Trvá májová iniciatíva 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 je celý týždeň: v pon., stredu, piatok 
a sob. o 17:00 hod. a v utorok, štvrtok a nedeľu pred sv. omšou. 

 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a Májové 
pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši; v pon., stredu, piatok a sob. o 17:00 hod. 
alebo individuálne.  

 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. 

 Katolícke noviny v čísle 19 vysvetľujú, ako kresťanské médiá napĺňajú Ježišove slová pri 
nanebovstúpení; približujú, ako sa počas histórie menil postoj pápežov k médiám; pri 
príležitosti Dňa rodiny ponúkajú svedectvá dvoch otcov piatich detí; pripomínajú si sto 
rokov od narodenia akademického sochára Alexandra Trizuljaka; prinášajú ďalšiu časť 
katechézy pre prvoprijímajúce deti o tom, že svätá omša nie je divadlo. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 270,- €, z toho v Jasení 169,- €. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 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. 


