P R E D A J N Á

24.5.2020

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu
UTOROK
PIATOK
NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Filipa Neriho, kňaza
Sv. Pavla VI., pápeža
Zoslanie Ducha Svätého
ÚMYSLY

Spomienka
Spomienka
Slávnosť

7. Veľk. nedeľa
Utorok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého

24.5.
26.5.
27.5.
29.5.
30.5.

945
1400
1800
1800
1800

Za farníkov
Pohrebná sv. omša za † Annu Belkovú
Za † rodičov Albínu a Petra Mistrikových
Za † Ondreja Búdu
Za † Valériu Šperkovú a manžela

31.5. 945 Za farníkov
OZNAMY

➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢
➢

Dnes je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Novénu k Duchu Svätému a Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši.
Počas dní kde nie je sv. omša sa pomodlite osobne.
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.
Milí rodičia, ktorých sa deti v tomto školskom roku 2019/2020 pripravujú na 1. sv.
prijímanie vo farnosti Predajná a Jasenie. Dnes popoludní (tj. 24.5.2020) o 17:30
hod. Vás pozývam do farského kostola v Predajnej na stretnutie.
Katolícke noviny v čísle 21 vysvetľujú, ako treba čítať Sväté písmo tak, aby sme
z toho mali úžitok; predstavujú obec Brhlovce, známu skalnými tufovými
obydliami; približujú príbehy snúbeneckých dvojíc, ktorých svadobné plány
výrazne ovplyvnil koronavírus.
Na kostol v Predajnej minulý týždeň bohuznáma osoba obetovala 200,- €. Pán
Boh zaplať za milodar.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa.

J A S E N I E

24.5.2020

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu
UTOROK
PIATOK
NEDEĽA

Spomienka
Spomienka
Slávnosť

24.5. 7. Veľk. Nedeľa
26.5. Utorok
28.5. Štvrtok
31.5. Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého

➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢
➢

8:30
11:00
17:00
17:00
8:30
11:00

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Filipa Neriho, kňaza
Sv. Pavla VI., pápeža
Zoslanie Ducha Svätého
ÚMYSLY
(úmysel zo dňa 26.3.) Za  Štefana 50. výr. smrti, 100. rokov nedožitých,
manželku, ich deti a starých rodičov
(úmysel zo dňa 29.3.) Za  Annu a Emila Hraškových
(úmysel zo dňa 29.3.) Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov, nevestu
a vnuka Pavla
(úmysel zo dňa 31.3.) Za dožitých 60. rokov, s prosbou o zdravie a Božiu pomoc
(úmysel zo dňa 2.4.) Za  Boženu Kvačkajovú
Za  Helenu Malčekovú 30. deň
OZNAMY

Dnes je 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Novénu k Duchu Svätému a Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši.
Počas dní kde nie je sv. omša sa pomodlite osobne.
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.
Milí rodičia, ktorých sa deti v tomto školskom roku 2019/2020 pripravujú na 1. sv.
prijímanie vo farnosti Predajná a Jasenie. Dnes popoludní (tj. 24.5.2020) o 17:30
hod. Vás pozývam do farského kostola v Predajnej na stretnutie.
Katolícke noviny v čísle 21 vysvetľujú, ako treba čítať Sväté písmo tak, aby sme
z toho mali úžitok; predstavujú obec Brhlovce, známu skalnými tufovými
obydliami; približujú príbehy snúbeneckých dvojíc, ktorých svadobné plány
výrazne ovplyvnil koronavírus.
Na kostol v Jasení minulý týždeň bohuznáme osoby obetovali 70,- €. Pán Boh
zaplať všetkým darcom za milodary.
Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa.

