
Farské oznamy 
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 

(01.05.2011) 
P R E D A J N Á 

 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK: Spomienka:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK:      Sviatok:          Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 01.05.2011 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 02.05.2011 1830 Aid 
Utorok 03.05.2011 1830 O Božie požehnanie pre rodinu 
Streda 04.05.2011 1830 † Júliu, Jozefa a rodičov 
Štvrtok 05.05.2011 1830 † Máriu Stančíkovú 
Piatok 06.05.2011 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 07.05.2011 800 †Martu Kršteníkovú (nedožitých 70 rokov života) 

Nedeľa 08.05.2011 
700 

 
945 

Poďakovanie za dožitých 60 rokov života a za zdravie pre Blanku
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Na Boží hrob sa vyzbieralo 332,10- €. Z toho v Predajnej 217,- € a 66 centov. 
114,- € a 44 centov v Jasení.  Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes o 15 hodine bude v klubovni ďalšie stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. Účasť je veľmi potrebná. Pobožnosť nebude, keďže sme mali poklonu 
 V sakristii sú už obrazy s osobným venovaním z príležitosti blahorečenia Jána 
Pavla II. Kto by ešte chcel takéto obrazy, sú vyložené na stolíku pod chórom.  
 Pre každú domácnosť však máme obrázky Jána Pavla II. do modlitebnej 
knižky, ktoré budú rozdávané pri východe z kostola.  
 Zajtra hodinu pred sv. Omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  
 Aj keď máme v nadchádzajúcom týždni prvý piatok a keďže sme nedávno 
slávili Veľkú noc, spovedať chorých v tomto týždni nebudeme. Spoveď bude 
iba pol hodiny pred sv. Omšami v týždni. 
  V najbližších dvoch týždňoch bude farár Peter na dovolenke – bude peši 
putovať do Sanktuária sv. Jakuba v Santiagu de Compostella v Španielsku. 
V nevyhnutných veciach farnosti ho bude zastupovať kaplán Ján.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže slečny  Lányovej. Ďakujeme 
všetkým ochotníkom, ktorí upratali kostol pred sviatkami. 
 21. mája 2011 sa bude v Žiline diať stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev 
Panny Márie z Medžugorja. Dnes je posledný deň pre zápis na túto akciu.   
Ján Pavol I. : „ Sila Kristovho kríža a zmŕtvychvstania bude vždy väčšia od všetkého zla, 

ktorého sa človek môže a mal by sa báť.“ 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa.



 

Farské oznamy 
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 

(01.05.2011) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK: Spomienka:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK:      Sviatok:          Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 01.05.2011 
830 

 
1100 

Za Ružencové Bratstvo  
Za  Jozefa Kováčika 

Utorok 03.05.2011 1700 Za  Máriu a Michala Vetrákových

Streda 04.05.2011 1700 Za  manžela Jozefa Kochana, syna Vladimíra 1.výr.  
        a nevestu Annu 20. výr. 

Štvrtok 05.05.2011 1700 Za duchovné povolania
Piatok 06.05.2011 1700 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota 07.05.2011 900 Za  Máriu Trubačovú a Máriu Tištianovú 

Nedeľa 08.05.2011 
830 

 
1100 

Za  Gabrielu, Rudolfa a Annu  
 
Za  Alžbetu Hruškovú 1 výr 

 

OZNAMY: 
 Na Boží hrob sa vyzbieralo 332,10- €. Z toho 114,- € a 44 centov v Jasení        
a v Predajnej 217,- € a 66 centov.  Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 V sakristii sú už obrazy s osobným venovaním z príležitosti blahorečenia Jána 
Pavla II. Kto by ešte chcel takéto obrazy, sú vyložené na stolíku pod chórom.  
 Pre každú domácnosť však máme obrázky Jána Pavla II. do modlitebnej 
knižky, ktoré budú rozdávané pri východe z kostola.  
 V utorok hodinu pred sv. Omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  
 Aj keď máme v nadchádzajúcom týždni prvý piatok a keďže sme nedávno 
slávili Veľkú noc, spovedať chorých v tomto týždni nebudeme. Spoveď bude 
iba pol hodiny pred sv. Omšami v týždni. 
  V najbližších dvoch týždňoch bude farár Peter na dovolenke – bude peši 
putovať do Sanktuária sv. Jakuba v Santiagu de Compostella v Španielsku. 
V nevyhnutných veciach farnosti ho bude zastupovať kaplán Ján.  
 O upratovanie kostola sa postará skupina ruže pani Korbeľovej. Ďakujeme 
všetkým ochotníkom,  ktorí upratali kostol pred sviatkami 
 21. mája 2011 sa bude v Žiline diať stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev 
Panny Márie z Medžugorja. Dnes je posledný deň pre zápis na túto akciu.   

Ján Pavol I. : „ Sila Kristovho kríža a zmŕtvychvstania bude vždy väčšia od                  
všetkého zla, ktorého sa človek môže a mal by sa báť.“ 

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


