
P R E D A J N Á                                      15.5.2022 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 
STREDA   Spomienka  Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
PIATOK   Spomienka  Sv. Bernardína Sienského, kňaza 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 15.5. 945 Za † Gregora Mistrika 
Streda 18.5. 1800 Za † manžela Jaroslava a starých rodičov 
Piatok 20.5. 1800 Za † rodičov  
Sobota 21.5. 1800 Za † Antona Hermaneka 30. deň 
Nedeľa 22.5. 830 Za farníkov 

OZNAMY 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V pondelok 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti.  
 Na budúcu nedeľu 22. mája v Jasení o 10:30 hod. bude slávnosť Prvého sv. Prijímania. 

Sv. omša vo farskom kostole v Predajnej bude o 8:30 hod. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť dnes 22.5. o 18:00 h. vo farskej 

klubovni. 
 Nácvik pre prvoprijímajúce deti z Predajnej bude vo farskej klubovni v piatok 20.5. a 

v sobotu 21.5. o 16:30 hod. 
 Náš otec biskup Stanislav Stolárik, v slove pastiera nás povzbudzuje aby sme od 17.5. 

začali 40 dňovú pobožnosť „Nazaretského domu.“ Slovo biskupa je na nástenke a na 
webovej stránke www.burv.sk kde nájdete aj ponúkanú pobožnosť. 

 Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v 
Trnave 3.-4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý 
hudobný a duchovný program. Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne 
zahraničné a domáce kapely. Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program - 
Páter Peter, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Sme presvedčení, že to pre vás 
bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi. Bližšie informácie ako aj 
program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk 

 Katolícke noviny v čísle 19. sa tematicky venujú ekológii a vysvetľujú, aký vzťah by mal 
mať kresťan ku klimatickej zmene; rozprávajú sa s klimatológom Pavlom Šťastným 
o tom, aká je reálna možnosť ovplyvniť klimatické problémy planéty; predstavujú 
Spojenú školu sv. Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, vyzbieralo sa 360,-€, z toho v Predajnej 120,-€. 
Boh zaplať za milodary. 

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

 

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

http://www.burv.sk/
http://www.festivallumen.sk/


 

J A S E N I E                                           15.5.2022 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 
STREDA   Spomienka  Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
PIATOK   Spomienka  Sv. Bernardína Sienského, kňaza 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza 

ÚMYSLY 
 

15.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Medveďa 1. výr. a rodičov 
11:00 Za  Elenku, rodičov, brata a sestru  

17.5. Utorok 18:00 Za  Jozefa Brtáňa 30. deň 
19.5. Štvrtok 18:00 Za  z rodiny Belovej a Jakubcovej 
20.5. Piatok 16:00 Sobášny obrad Erika a Michaely (Kalvária) 
 

22.5. 
 

Nedeľa 7:00 Za  Jozefa Núter, Annu a Ondreja Núter, Margitu a Jána Halajových 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V pondelok 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 V utorok pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 22. mája v Jasení o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť Prvého sv. 

Prijímania. Sv. spoveď detí bude v sobotu 21. mája o 9:00 hod. Rodičov prvoprijímajúcich deti 
a ich rodiny prosím, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácvik pre detí 
bude vo štvrtok 19. mája o 16:30 hod. Prvá sv. omša v tento deň bude o 7:00 hod. Sv. omša vo 
farskom kostole v Predajnej bude o 8:30 hod. 

 Rúcha na 1. sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť dnes 22.5. o 18:00 hod. vo farskej klubovni. 
 Náš otec biskup Stanislav Stolárik, v slove pastiera nás povzbudzuje aby sme od 17.5. začali 40 

dňovú pobožnosť „Nazaretského domu.“ Slovo biskupa je na nástenke a na webovej stránke 
www.burv.sk kde nájdete aj ponúkanú pobožnosť. 

 Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3.-4. 
júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný 
program. Na Festivale Lumen vystúpia Sima Magušinová a rôzne zahraničné a domáce kapely. 
Súčasťou festivalu je aj zaujímavý sprievodný program - Páter Peter, diskusie a workshopy na 
aktuálne témy. Sme presvedčení, že to pre vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s 
priateľmi. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk 

 Katolícke noviny v čísle 19. sa tematicky venujú ekológii a vysvetľujú, aký vzťah by mal mať 
kresťan ku klimatickej zmene; rozprávajú sa s klimatológom Pavlom Šťastným o tom, aká je 
reálna možnosť ovplyvniť klimatické problémy planéty; predstavujú Spojenú školu sv. Jána 
Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, vyzbieralo sa 360,-€, z toho v Jasení 240,-€.  
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 4. júna 2022 chcú uzatvoriť manželstvo Marek 
Matiaško a Andrea Hôrčiková, ktorí bývajú v Jasení. Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich 
manželstva nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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

http://www.burv.sk/
http://www.festivallumen.sk/

