
P R E D A J N Á                                     31.3.2019 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
Nedeľa radosti (Laetare) 

ÚMYSLY 
Nedeľa 31.3. 945 Za † rodičov Dušana a Irenky Vagnerových 
Streda 3.4. 1800 Za † Margitu Karamanovú 
Piatok 5.4. 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 6.4. 1800 Na úmysel rodiny 
Nedeľa 7.4. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývam na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra v týždni sv. omše v Predajnej budú o hodinu neskôr, čiže o 18:00 hod. 
 V piatok pozývam na Krížovú cestu, ktorá bude pol hodiny pred sv. omšou. 

Prosím aby ste sa pomodlili sami. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým pôjdem o týždeň neskôr, čiže v piatok 12.4. Informujte 
prosím našich chorých. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí 
by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. Sv. 
omša bude o 18:30 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 6. apríla máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom 
kostole o 17:00 hod., následne o 18:00 hod. bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu 7. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 13 sa tematicky venujú učiteľom pri príležitosti dňa 

učiteľov 28.marca; pozývajú na návštevu Katolíckej spojenej školy svätého 
Mikuláša v Prešove; rozprávajú sa s prezidentom Slovenskej komory 
učiteľov Vladimírom Crmomanom; prinášajú duchovné zamyslenie na tému, či ide 
dohromady pôstne obdobie a radosť. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 510,-€, v Predajnej 185,-€. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          31.3.2019 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
Nedeľa radosti (Laetare) 

ÚMYSLY 
 

31.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za celé vedenie obce, poslancov obecného zastupiteľstva 

a členov komisii v obci Jasenie 
11:00 Za dožité jubileum 80. rokov Anny Demeterovej 

2.4. Utorok 17:00 Za  manžela, jeho rodičov, sestru, a Štefana 
4.4. Štvrtok 17:00 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
5.4. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

7.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  manžela Jána a rodičov 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývam na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra v týždni sv. omše v Jasení budú o hodinu neskôr, čiže o 17:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Krížová cesta bude v piatok pol hodiny pred sv. omšou. Prosím aby ste sa 

pomodlili sami. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým pôjdem o týždeň neskôr, čiže v piatok 12.4. Informujte 
prosím našich chorých. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí 
by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. 

 6. apríla máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom 
kostole o 17:00 hod., následne o 18:00 hod. bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu 7. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 13 sa tematicky venujú učiteľom pri príležitosti dňa 

učiteľov 28.marca; pozývajú na návštevu Katolíckej spojenej školy svätého 
Mikuláša v Prešove; rozprávajú sa s prezidentom Slovenskej komory 
učiteľov Vladimírom Crmomanom; prinášajú duchovné zamyslenie na tému, či ide 
dohromady pôstne obdobie a radosť. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 510,- €, z toho v Jasení 325,- €. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


