
P R E D A J N Á                                      23.04.2017 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK  Sviatok  Sv. Marka, evanjelistu 
SOBOTA   Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

 

ÚMYSLY 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 23.04. 800 Za farníkov 

Pondelok 24.04. 1800 Za † syna Juraja 
Streda 26.04. 1800 Na úmysel rodiny 

Štvrtok 27.04. 1800 Prosba o šťastný návrat, Božiu pomoc a ochranu 
Panny Márie 

Piatok 28.04. 1800 Za † Jozefa Králika a rodičov Štefana a Emíliu, 
rodičov Máriu a Michala 

Sobota 29.04. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 30.04. 945 Za † Miroslava Huťu 1. výr. 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo 

štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Najbližšia nedeľa 30. apríla je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a 

predsa je veľmi malo čítaná v našich rodinách. Preto v nasledujúcu nedeľu obetujme 
aj pár chvíľ doma spoločnému rodinnému čítaniu sv. Písma a rozjímaním nad nim si 
prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. A možno si 
urobme predsavzatie, že sa ako rodina zídeme pri sv. Písme aspoň raz týždenne. 
Nebojme sa, časom toto systematické čítanie prinesie našim rodinám krásne ovocie. 

 Na budúcu nedeľu 30. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 370,- €, z toho v Predajnej 200,- €. Pán Boh 

zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. 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                                           23.04.2017 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK  Sviatok  Sv. Marka, evanjelistu 
SOBOTA   Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

 

ÚMYSLY 
 

23.4. Nedeľa Božieho  
milosrdenstva 

  8:00 Za  Júliusa Pauliaka a rodičov 
  

25.4. Utorok 17:00 Za  syna Jána 
26.4. Streda 17:00 Za  manžela Františka 
27.4. Štvrtok 17:00 Za  Annu Hraškovú 30. deň 

 

28.4. 
 

Piatok 
 

17:00 Za  Jána Turňu, brata Jozefa nedož. 80. rokov, rodičov 
Klementa a Amáliu a starých rodičov 

29.4. Sobota   7:30 Poďakovanie za 50. rokov manželstva rodičov 
 

30.4. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových 
11:00 Za  Jána Malčeka a rodičov a rodinu Lalikovú 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 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. 

 Najbližšia nedeľa 30. apríla je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a 
predsa je veľmi malo čítaná v našich rodinách. Preto v nasledujúcu nedeľu obetujme 
aj pár chvíľ doma spoločnému rodinnému čítaniu sv. Písma a rozjímaním nad nim si 
prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. A možno si 
urobme predsavzatie, že sa ako rodina zídeme pri sv. Písme aspoň raz týždenne. 
Nebojme sa, časom toto systematické čítanie prinesie našim rodinám krásne ovocie. 

 Na budúcu nedeľu 30. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 370,- €, z toho v Jasení 170,- €.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 

milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


