
P R E D A J N Á                                      01.04.2018 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
Veľkonočná 

nedeľa 1.4. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Veľkonočný 

pondelok 2.4. 1030 Za † Jozefa Fekiača 15. výr. a syna Petra 

Streda 4.4. 1800 Za † Brigitu Snopkovú 2. výr. 
Štvrtok 5.4. 1800 Za kňazské a rehoľné povolania (SAC) 
Piatok 6.4. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 7.4. 1800 Za † Vojtecha a rodičov z oboch strán 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 8.4. 1000 Za farníkov 

OZNAMY 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého svätého Trojdnia; tým ktorí recitovali pašie a viedli liturgické spevy, pani 
organistke, miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí vyzdobili kvetmi Boží hrob a upratovali 
náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na bohoslužbách.  

 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme po veľkonočnej spovedi, ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku chorým tento 
mesiac nepôjdeme, urobíme to v máji. 

 V sobotu 7.4. vo farnosti Heľpa sa uskutoční s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom 
Diecézne stretnutie mládeže. Program je na nástenke. 

 Taktiež 7.4. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 18:00 hod. a 
následne bude sv. omša.  

 Na budúcu nedeľu 8.4. máme Druhú veľkonočnú nedeľu a teda sviatok Božieho 
milosrdenstva. Očakávajúc na tento deň, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na 
modlitbu deviatnika. Každý, kto si v tento sviatok, v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí 
obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných 
odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych 
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne 
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Keďže v tento deň vo farnosti zostane len jeden 
kňaz sv. omša bude vo farskom kostole o 10:00 hod. A 15. min. pred sv. omšou, čiže o 9:45 
hod. sa spoločne pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

 Školské sestry sv. Františka z Brezna ponúkajú v svojom kláštore bohatý duchovný program. 
Plagát je na nástenke. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: Témy: ako sa dejinami menila forma svätej 
omše; pápež František - 5 rokov pontifikátu. Duchovná obnova: tradícia stavania Božieho 
hrobu. Rozhovory: s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom; s hercom Jánom 
Gallovičom. Reportáže: podtatranská obec Žďiar; benediktínsky kláštor Sampor. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej.  
Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné prežitie veľkonočných sviatkov,  
nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána.



 

J A S E N I E                                           01.04.2018 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
 

1.4. Veľkonočná 
nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Helenu Medveďovú, rodičov a súrodencov 

2.4. Veľkonočný 
pondelok 

9:00 Poďakovanie a Božiu pomoc v rodine 

3.4. Utorok 17:00 Poďakovanie za dožitých 92. rokov Márii Búdovej 
4.4. Streda 17:00 Aid. 
5.4. Štvrtok 17:00 Aid. 
6.4. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

8.4. 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

8:30 Za  Máriu Beraxovú 1. výr. a manžela Štefana Beraxu 
  

OZNAMY 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého svätého Trojdnia; tým ktorí spievali pašie a liturgické spevy, pani organistke, 
miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí pripravili a vyzdobili kvetmi Boží hrob aj tým, ktorí 
upratovali náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na bohoslužbách.  

 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude len jedna o 9:00 hod.  
 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 tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme po veľkonočnej spovedi, ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku chorým tento 
mesiac nepôjdeme, urobíme to v máji. 

 V sobotu 7.4. vo farnosti Heľpa sa uskutoční s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom 
Diecézne stretnutie mládeže. Program je na nástenke. 

 Taktiež 7.4. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť a sv. omša budú len vo 
farskom kostole v Predajnej, a začneme o 18:00 hod. Sv. omša v tento deň v Jasení nebude. 

 Na budúcu nedeľu 8. apríla máme Druhú veľkonočnú nedeľu a teda sviatok Božieho 
milosrdenstva. Očakávajúc na tento deň, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na 
modlitbu deviatnika. Každý, kto si v tento sviatok, v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí 
obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných 
odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych 
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne 
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Keďže v tento deň vo farnosti zostane len jeden 
kňaz sv. omša v Jasení bude len jedna o 8:30 hod. A 15. min. pred sv. omšou, čiže o 8:15 hod. 
sa spoločne pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

 Školské sestry sv. Františka z Brezna ponúkajú v svojom kláštore bohatý duchovný program. 
Plagát je na nástenke. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: Témy: ako sa dejinami menila forma svätej 
omše; pápež František - 5 rokov pontifikátu. Duchovná obnova: tradícia stavania Božieho 
hrobu. Rozhovory: s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom; s hercom Jánom 
Gallovičom. Reportáže: podtatranská obec Žďiar; benediktínsky kláštor Sampor. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné prežitie veľkonočných sviatkov,  
nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána. 


