
P R E D A J N Á                                      18.4.2021 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA  Spomienka  Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK  Spomienka  Sv. Vojtecha, mučeníka 
SOBOTA  Spomienka  Sv. Juraja, mučeníka 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

ÚMYSLY 
Nedeľa 18.4. 945 (úmysel z Jasenia) 
Streda 21.4. 1800 Na úmysel 
Piatok 23.4. 1800 Za † rodičov Petra a Annu, Štefana a Máriu 
Sobota 24.4. 1800 Za † starých rodičov 
Nedeľa 25.4. 945 Za † Helenu 1. výr. a Jána 38. výr. 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú, po takmer 4-mesačnoom 

zákaze, opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16.4.2021 a 
vyhlášok ÚVZ SR. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden návštevník na 15 m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 
10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje test. 
V platnosti ostávajú taktiež všetky opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup). Slovenskí biskupi 
veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom 
začali vracať do kostolov. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský zároveň oznámil, že 
veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na 
nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez 
katolícke médiá alebo sociálne siete. 

 Sv. omše vo farskom kostole v Predajnej v týždni sú o 18:00 hod. a v nedeľu o 9:45 hod. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od 18.-25. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 

Nedeľou Dobrého pastiera - 57. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť 
na tento úmysel sa budeme modliť v piatok 23.4. 

 Katolícke noviny v čísle 15 pripomínajú, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj 
v neistote pandémie; vysvetľujú používanie gest pri svätej omši; približujú, ako sa nedeľa 
stala dňom odpočinku; prinášajú rozhovor s provinciálom rehole redemptoristov 
Václavom Hypiusom. 

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze list: Slovo-pastiera-9.pdf (burv.sk) 
 Na kostol bohuznáme osoby obetovali 20,- a 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/04/Slovo-pastiera-9.pdf


 

J A S E N I E                                           18.4.2021 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA  Spomienka  Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK  Spomienka  Sv. Vojtecha, mučeníka 
SOBOTA  Spomienka  Sv. Juraja, mučeníka 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

ÚMYSLY 
18.4. Nedeľa  Za  manžela Jána Turňu, jeho brata Jozefa, rodičov a starých rodičov 
20.4. Utorok 17:00 Za  Františka 
22.4. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za dožitých 80. rokov, s prosbou o Božiu pomoc do 

ďalších rokov 
 
25.4. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Martu Sanitrovú nedož. 100. rokov, manželku Máriu nedož. 
95. rokov a rodičov 

11:00 Aid. 
OZNAMY 

 Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú, po takmer 4-mesačnoom 
zákaze, opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády zo 16.4.2021 
a vyhlášok ÚVZ SR. Počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden návštevník na 15 m2. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti 
do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pre vstup na bohoslužby sa nevyžaduje test. 
V platnosti ostávajú taktiež všetky opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup). Slovenskí 
biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným 
spôsobom začali vracať do kostolov. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský zároveň 
oznámil, že veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti 
byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia 
opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete. 

 Sv. omše v Jasení v týždni sú o 17:00 hod. a v nedeľu o 8:30 a 11:00 hod. 
 V utorok bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Od 18.-25. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 

Nedeľou Dobrého pastiera - 57. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. 
Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok 22.4. 

 Katolícke noviny v čísle 15 pripomínajú, že zmŕtvychvstalý Kristus ponúka pokoj aj 
v neistote pandémie; vysvetľujú používanie gest pri svätej omši; približujú, ako sa 
nedeľa stala dňom odpočinku; prinášajú rozhovor s provinciálom rehole redemptoristov 
Václavom Hypiusom. 

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze list: Slovo-pastiera-9.pdf (burv.sk) 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/04/Slovo-pastiera-9.pdf

