
P R E D A J N Á                                      03.05.2015 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 03.05. 945 Za Ružencové Bratstvo 
    
    
Streda 06.05. 1800 Za † manželku, matku a starú matku Sidóniu Babkovú 
    
Piatok 08.05. 1200 Za † Katarínu Cibuľovú 1. výr. 

Sobota 09.05. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Za † Marcelu a Ladislava Kleskeňových 

Nedeľa 10.05. 945 Za farníkov 
OZNAMY: 

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Zajtra sv. omša nebude. Večeradlo bude v stredu hodinu pred sv. omšou. 

Sedembolestný ruženec sa pomodlime v piatok pol hodiny pred sv. omšou a po 
sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Vo štvrtok 7. mája o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre 
prvoprijímajúce deti. Na nácvik pozývame aj ostatné deti a mládež. 

 Dňa 8. mája tj. piatok, sa v našej farnosti uskutoční Dekanátne stretnutie mládeže. 
Budeme hostiť mládež z nášho dekanátu so svojimi kňazmi. Sv. omša bude 
o 12:00 hod. Podrobné informácie sú na plagáte na nástenke. Pozývam všetkých 
mladých našej farnosti. 

 V najbližšiu sobotu 9. 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 s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na 
sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Prosím farníkov z Predajnej o pripravenie 
kaplnky na Kalvárii. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na krásu a etiku vo výtvarnom umení; predstavujú 
Rád menších bratov konventuálov – minoritov; prinášajú reportáž zo Sahary. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 190,- €. Z toho 
v Predajnej 78,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujem všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           03.05.2015 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

3.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Mareka Múku a jeho rodičov 

5.5. Utorok 17:00 Za  rodičov Jána a Františku Šagatových a syna Jána 
    
7.5. Štvrtok 17:00 Za  Dušana Kvačkaja a jeho rodičov Jána a Júliu 

    
9.5. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

10.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manžela Františka 
11:00 Za  Elemíra a Valériu Mikloškových 

OZNAMY: 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V pondelok a stredu o 17:30 hod. v kostole bude nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti z 

Jasenia. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Dňa 8. mája tj. piatok, sa v našej farnosti v Predajnej uskutoční Dekanátne stretnutie 

mládeže. Budeme hostiť mládež z nášho dekanátu so svojimi kňazmi. Sv. omša bude 
o 12:00 hod. Podrobné informácie sú na plagáte na nástenke. Pozývam všetkých mladých 
našej farnosti. 

 V najbližšiu sobotu 9. 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 s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývame. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 
stretnutie. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na krásu a etiku vo výtvarnom umení; predstavujú Rád 
menších bratov konventuálov – minoritov; prinášajú reportáž zo Sahary. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 190,- €. Z toho v Jasení 
112,- €. 

 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 100,- eur, a jubilant Janko 50,- eur. Pán Boh zaplať 
za všetky Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujem všetkým, ktorí v 

piatok upratali kostol. 
Ohlášky 

Rímskokatolícky farský úrad v Brezne oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť:  
Ivan Kohút syn Jozefa a Anny r. Mokoschová bytom Jasenie a Magdaléna Juhaniaková dcéra 
Vladimíra a Kataríny Beličákovej r. Veverková bytom Brezno. 
 

Rímskokatolícky farský úrad v Pohorelej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Jozef  Šluch syn Jozefa a Márii r. Brindzová bytom Jasenie a Danka Bugajdová dcéra Jána 
a Dariny r. Datková bytom Pohorela. 

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. 


