
Farské oznamy 
3. Veľkonočná Nedeľa 

(22.04.2012) 
P R E D A J N Á 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:    Spomienka:   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
STREDA:     Sviatok:     Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 22.04.2012 
700 
 

945 

Za Božie požehnanie a pomoc od Panny Márie  
pre novomanželov Luciu a Michala 
 

Za farníkov 
Pondelok 23.04.2012 1830 † manžela Vojtecha a jeho rodičov 
Utorok 24.04.2012 1830 † Juraja, jeho rodičov a švagra 
Streda 25.04.2012 1830 † Ondreja Potančok a manželku Zuzanu  
Štvrtok 26.04.2012 1830 Aid. 
Piatok 27.04.2012 1830 Aid. 
Sobota 28.04.2012 800 Aid. 

Nedeľa 29.04.2012 
700 

 
945 

† Jozefa a Veroniku Longauer 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  

 Zajtrajším dňom začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania. Preto sa budeme od 
zajtra počas celého týždňa na konci sv. omši modliť o povolania. Prosíme, aby ste na tento 
úmysel pamätali aj v súkromných modlitbách. 

 V sobotu 28. apríla o 1600 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 29. apríla bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi.  

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Púť Rodiny Nepoškvrnenej pre chorých sa uskutoční v sobotu 19. mája 2012 na Starých 
Horách. Slávnostná sv. omša bude s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Kto ma 
záujem, treba sa prihlásiť u pani Zdeny Peťkovej. Bude k dispozícii autobus. O programe 
bude informovať tých, ktorí budú mať záujem.  

 Nové číslo Katolíckych novín nám ponúka analýzu, ako pristupovali k svojej vine dvaja lotri 
ukrižovaní spolu s Ježišom.     

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 334,-€ a 34 centov, z čoho v Predajnej: 
123,- €, 39 centov, a v Jasení: 210,- €, 95 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Mistrikovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľ  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
3. Veľkonočná Nedeľa 

(22.04.2012) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

PONDELOK:    Spomienka:    Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
STREDA:     Sviatok:     Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY: 

8:30 Za  Jána Mikloška mladšieho  
22.4 

 
Nedeľa 11:00 Za  Annu Rosovú, manžela Jozefa a syna Pavla 

23.4 Pondelok 15:00 Pohrebný obrad  Anna Búdová 
24.4  Utorok 15:00 Pohrebná sv. omša za Valériu Mikloškovú 
25.4  Streda 17:30 Poďakovanie za Božiu pomoc s prosbou o ďalšie potrebné milosti 

pre jubilantky Máriu a Valiku 
26.4  Štvrtok 17:30 Za  Františka Kubackého a brata Jána  
27.4  Piatok 17:30 Za  syna Pavla 8. výr. a manžela 
28.4  Sobota 9:00 Aid. 

  8:30 Za  Emila Rosu, syna Jaroslava a rodičov  

29.4 
 

Nedeľa 
 11:00 Za  Martina, Helenu Glembových, Eugena Kochana  

         a dcéru Danielu 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti 
Oltárnej. 

 Zajtrajším dňom začíname týždeň modlitieb za duchovné povolania. Preto sa budeme počas 
celého týždňa na konci sv. omši modliť o povolania. Prosíme, aby ste na tento úmysel 
pamätali aj v súkromných modlitbách. 

 V sobotu 28. apríla o 1600 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 29. apríla bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 1. mája po sv. omši o 17:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia). 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 Púť Rodiny Nepoškvrnenej pre chorých sa uskutoční v sobotu 19. mája 2012 na Starých 
Horách. Slávnostná sv. omša bude s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Kto ma 
záujem, treba sa prihlásiť u pani Zdeny Peťkovej. Bude k dispozícii autobus. O programe 
bude informovať tých, ktorí budú mať záujem.  

 Prosíme dôrazne majiteľov motorových vozidiel, aby cez sv. omše neparkovali pred 
hasičskou zbrojnicou, nakoľko tým bránia výjazdu hasičskej techniky, čím ohrozujú svoj 
majetok a životy. Prosíme dôrazne o rešpektovanie dopravných značiek umiestnených na 
hasičských bránach! 

 Nové číslo Katolíckych novín nám ponúka analýzu, ako pristupovali k svojej vine dvaja lotri 
ukrižovaní spolu s Ježišom.     

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 334,- € a 34 centov, z čoho v Predajnej: 
123,- €, 39 centov, a v Jasení: 210,- €, 95 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará 8. ruža pani Cibulovej.  

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


