
P R E D A J N Á                                      05.05.2013 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Slávnosť:  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
 

Nedeľa 05.05. 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 06.05. 1830 Aid. 
Utorok 07.05. 1830 Aid. 
Streda 08.05. 1830 Za farníkov 
Štvrtok 09.05. 1830 Za † Juraja a Rozáliu s rodičmi 
Piatok 10.05. 1830 Za † Paľka Pindiaka 

Sobota 11.05. 1700 
Poďakovanie za jubilujúcich manželov, požehnanie pre matky 
žijúce a svetlo večné pre matky vo večnosti 

Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 12.05. 
700 

 
945 

Za † Miroslava 
 
Za farníkov  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti budú počas celého mája vo všedné dni po sv. omšiach. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť sa 
zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:30 hod. 

 Dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov deti, ktoré idú na prvé sväté 
prijímanie v Predajnej. Rúcha na sv. prijímanie si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 
večerných sv. omšiach. 

 Nácvik spevu pre deti z Predajnej bude v stredu 8. mája po sv. omši, okolo 19:15 hod. vo farskej klubovni. 
 V piatok 10. mája o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 11. mája vo farskej 
klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. 
omši a stretnutí je povinná! 

 Taktiež v piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 
novénu sa budeme modliť počas celého týždňa po sv. omšiach spolu s májovou pobožnosťou.  

 V najbližšiu sobotu 11. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú pobožnosť v tomto roku. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. Prosíme o pripravenie 
kaplnky na Kalvárii.  

 Bratia a sestry, v nedeľu 19. mája privítame v našej farnosti členov Pallotinskej Generálnej Rady z Ríma, 
ktorá navštevuje pallotinské komunity na celom svete. Vizitatormi budú páter František Harelimana SAC a 
páter Martin Manus SAC. Preto v nedeľu popoludní o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Predajnej 
májová pobožnosť za účasti našich hosti, ktorí chcú sa stretnúť aj z farníkmi. Na toto stretnutie srdečne 
pozývame všetkých farníkov ale aj prvoprijímajúce deti.  

 Katolícke noviny prinášajú zamyslenie nad úsmevom, podľa ktorého možno pravdivo spoznať človeka; 
zameriavajú sa taktiež na jarnú únavu a depresiu; a v súvislosti s aktuálnym hokejovým šampionátom 
prinášajú rozhovor s mladým brankárskym talentom Jaroslavom Janusom. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú prosby za 
úrodu. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           05.05.2013 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Slávnosť:  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
 

 

5.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Milana Hôrčika 15. výr. a jeho rodičov 

7.5. Utorok 17:30 Za  manžela Františka 
   8.5. Streda 17:30 Za  Jána Miklošku 

9.5. Štvrtok 17:30 Za  Gizelu, Jozefa Babkových, syna Gregora a manželku Annu 
10.5. Piatok 17:30 Za  Jána Nútera 20. výr. a jeho rodičov 
11.5. Sobota 17:00 Poďakovanie za jubilujúcich manželov, požehnanie pre matky žijúce 

a svetlo večné pre matky vo večnosti 
Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

   

12.5. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Milana Kvačkaja v nedožitých 60 rokov 
11:00 Za  Jána Malčeka 30. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti budú počas celého mája vo všedné dni po sv. omšiach. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť sa 
zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 17:30 hod. 

 Dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov deti, ktoré idú na prvé sväté 
prijímanie v Predajnej. Rúcha na sv. prijímanie si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 
večerných sv. omšiach. 

 Nácvik spevu pre deti z Predajnej bude v stredu 8. mája po sv. omši, okolo 19:15 hod. vo farskej klubovni. 
 Na budúcu nedeľu 12. mája vo farskej klubovni o 17:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
detí z Jasenia. Bude to organizačné stretnutie ohľadom slávnosti Prvého sv. prijímania v Jasení. Prosíme 
rodičov aby už skôr porozmýšľali nad výzdobou a uprataním kostola. 

 V piatok 10. mája o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 11. mája vo farskej 
klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. 
omši a stretnutí je povinná! 

 Taktiež v piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 
novénu sa budeme modliť počas celého týždňa po sv. omšiach spolu s májovou pobožnosťou. 

 V najbližšiu sobotu 11. mája budeme prežívať na našej Kalvárii prvú Fatimskú pobožnosť v tomto roku. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami 
pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. Prosíme o pripravenie 
kaplnky na Kalvárii.  

 Bratia a sestry, v nedeľu 19. mája privítame v našej farnosti členov Pallotinskej Generálnej Rady z Ríma, 
ktorá navštevuje pallotinské komunity na celom svete. Vizitatormi budú páter František Harelimana SAC a 
páter Martin Manus SAC. Preto v nedeľu popoludní o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Predajnej 
májová pobožnosť za účasti našich hosti, ktorí chcú sa stretnúť aj z farníkmi. Na toto stretnutie srdečne 
pozývame všetkých farníkov ale aj prvoprijímajúce deti.  

 Katolícke noviny prinášajú zamyslenie nad úsmevom, podľa ktorého možno pravdivo spoznať človeka; 
zameriavajú sa taktiež na jarnú únavu a depresiu; a v súvislosti s aktuálnym hokejovým šampionátom 
prinášajú rozhovor s mladým brankárskym talentom Jaroslavom Janusom. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú prosby za 
úrodu. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Mikloškovej. Ďakujeme všetkým, čo včera upratali 
kostol. 
 

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


