
P R E D A J N Á                                      10.04.2016 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 
ÚMYSLY 

Nedeľa 10.04. 945 Za farníkov 
Pondelok 11.04. 1800 Za farníkov 
Streda 13.04. 1800 O Božie požehnanie pre Lucku, Maťka a Dominiku 
Štvrtok 14.04. 1800 Za † Jozefa Grláka 
Piatok 15.04. 1800 Za † syna Jaroslava 
Sobota 16.04. 1800 Za † Martina 
Nedeľa 17.04. 945 Za našich duchovných otcov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a predsa je veľmi malo 

čítaná v našich rodinách. Preto v túto nedeľu obetujme 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. 

 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel sa 
budeme modliť v stredu. Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho 
povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. Pamätajme na tento úmysel 
aj v súkromných modlitbách. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 
Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Zajtra, pondelok 11. apríla privítame v našej farnosti členov Pallotínskej Provinciálnej Rady 
z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na Slovensku. Vizitatormi budú o. 
Waldemar Pawlik a o. Tomaš Plawny. Našich vizitatorov privítame na sv. omši o 18:00 hod. vo 
farskom kostole. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých pozývame, zvlášť 
pani Starostku obce a Farskú radu. 

 V sobotu 16. apríla v Predajnej vo farskej klubovni o 10:00 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre kandidátov z Predajnej. Účasť na stretnutí je povinná! Pre kandidátov z Jasenia stretnutie 
bude na budúcu sobotu 23. apríla. 

 V sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. Budeme pozerať fotky 
s výletu do SNV. Môžu prísť aj rodičia. 

 Taktiež v sobotu je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na tento 
mesiac je úmysel nasledovný: aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa 
nachádzame.  

 Katolícke noviny v čísle 14 sa zameriavajú na odpustenie, ktoré nám umožňuje vrátiť sa do 
života; odpovedajú na otázku, aký postoj má zaujať katolík ku konšpiračným teóriám; 
predstavujú americkú národnú svätyňu známu ako americké Lurdy. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Vyzbieralo sa 
219,- €, z toho v Predajnej 89,- €. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará 2. 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                                           10.04.2016 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

10.4. 
 
Nedeľa 

8:30 Na úmysel 
11:00 Za  Elenu Medveďovú a vnuka Matúška 

12.4. Utorok 17:00 O Božiu pomoc v chorobe 
13.4. Streda 17:00 Na úmysel 
14.4. Štvrtok 17:00 Poďakovanie jubilanta k 90. narodeninám a prosba o pomoc Božiu 
15.4. Piatok 17:00 Za  Matúša Hatalu 

 

17.4. 
 

Nedeľa 8:30 O Božiu pomoc pre našich kňazov 
11:00 Za  Juraja Malčeka a otca Jána 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a predsa je veľmi malo 

čítaná v našich rodinách. Preto v túto nedeľu obetujme 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. 

 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel sa 
budeme modliť vo štvrtok. Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar 
svojho povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. Pamätajme na tento 
úmysel aj v súkromných modlitbách. 

 Zajtra, pondelok 11. apríla privítame v našej farnosti členov Pallotínskej Provinciálnej Rady 
z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na Slovensku. Vizitatormi budú o. 
Waldemar Pawlik a o. Tomaš Plawny. Našich vizitatorov privítame na sv. omši o 18:00 hod. vo 
farskom kostole. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých pozývame, zvlášť 
pani Starostku obce a Farskú radu. 

 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. 

 V sobotu 16. apríla v Predajnej vo farskej klubovni o 10:00 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre kandidátov z Predajnej. Účasť na stretnutí je povinná! Pre kandidátov z Jasenia stretnutie 
bude na budúcu sobotu 23. apríla. 

 V sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. Budeme pozerať fotky 
s výletu do SNV. Môžu prísť aj rodičia. 

 Taktiež v sobotu je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na tento 
mesiac je úmysel nasledovný: aby sme boli presvedčivými svedkami Božieho milosrdenstva všade tam, kde sa 
nachádzame.  

 Katolícke noviny v čísle 14 sa zameriavajú na odpustenie, ktoré nám umožňuje vrátiť sa do 
života; odpovedajú na otázku, aký postoj má zaujať katolík ku konšpiračným teóriám; 
predstavujú americkú národnú svätyňu známu ako americké Lurdy. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Vyzbieralo sa 
219,- €, z toho v Jasení 130,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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


