
P R E D A J N Á                                     30.03.2014 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 30.03.2014 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za † Jána a Rozáliu Turňových nedož. 80. narodenín 
Pondelok 31.03.2014 1830 Aid. 
Utorok 01.04.2014 1830 Za † Vojtecha 17. výr. 
Streda 02.04.2014 1830 Za † Ľubomíra 1. výr 
Štvrtok 03.04.2014 1830 Aid. 
Piatok 04.04.2014 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota 05.04.2014 800 Za † Emila Rybára 30. výr. 

Nedeľa 06.04.2014 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY:   

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Od pondelka večerné sv. omše v týždni v Predajnej budú o 18:30 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, v utorok pol hodiny pred sv. omšou bude 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 2. apríla popoludní o 16:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni stretnutie farskej 

ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov.  
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok krížovú 

cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V piatok 4. apríla o 19:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 

a mládež. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Našich 

chorých navštívime vo Veľkom týždni v utorok 15. apríla od 9:00 hod.  
 Na budúcu nedeľu 6. apríla v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať 

budeme najprv v Jasení od 15:30 do 17:00 hod., potom v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. 
Počas spovedi každé pol hodiny bude rozdávané sväté prijímanie. Prosíme Vás aby ste si sv. 
spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Na budúci týždeň z dôvodu spovedí v našom 
dekanáte bude zmenený poriadok sv. omši. V týždni budú sv. omše ráno o 8:00 hod., okrem 
pondelka kde sv. omša bude o 18:30 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene tým, čo majú 
zapísané sv. omše v budúcom týždni. 

 Katolícke noviny sa zaoberajú témou duchovného sprevádzania dlhodobo chorých 
a umierajúcich; - prinášajú rozhovor s autorom knihy Horiace srdce augustiniánom Jurajom 
Pigulom o svätom Augustínovi; - približujú okolnosti a pozadie vzniku štátu Vatikán; - 
a ponúkajú návod, ako hovoriť s dieťaťom o sexualite. 

 Na nástenke je vyvesený zoznám poradia putovania obrazov Sedembolestnej Panny Márie 
v obci Predajná. Zoznámte sa prosím s poradím a prípadné zmeny dohodnite medzi sebou. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          30.03.2014 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

30.3 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Emila Kordíka nedož. 90. rokov 

11:00 Za  Emíliu a Ondreja Potančokových 
1.4. Utorok 17:30 Za  syna Jozefa 30. deň, syna Dušana a ich otca a vnučku Veroniku 
2.4. Streda 17:30 Za  Annu Longauerovú 
3.4. Štvrtok 17:30 Za  Annu k nedož. 100. rokov, Ľudovíta, Štefana a ich deti 
4.4. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
5.4. Sobota 9:00 Za  Jozefa Kovačíka, rodičov a bratov 

   

6.4. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Klementa a manželku Amáliu a syna Jozefa 
 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Od utorka večerné sv. omše v týždni v Jasení budú o 17:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, vo štvrtok pol hodiny pred sv. 

omšou Sedembolestný ruženec a po omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredu 2. apríla popoludní o 16:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni stretnutie 

farskej ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov.  
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 

krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 

Našich chorých navštívime vo Veľkom týždni v utorok 15. apríla od 9:00 hod.  
 Na budúcu nedeľu 6. apríla v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. 

Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 17:00 hod., potom v Predajnej od 17:00 
do 18:00 hod. Prosíme Vás aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Na budúci týždeň z dôvodu spovedí v našom dekanáte bude zmenený poriadok sv. 
omši. V týždni budú sv. omše ráno o 8:00 hod., okrem piatku kde sv. omša bude o 9:00 
hod. Prosíme, aby ste dali vedieť o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše v budúcom 
týždni. 

 Katolícke noviny sa zaoberajú témou duchovného sprevádzania dlhodobo chorých 
a umierajúcich; - prinášajú rozhovor s autorom knihy Horiace srdce augustiniánom 
Jurajom Pigulom o svätom Augustínovi; - približujú okolnosti a pozadie vzniku štátu 
Vatikán; - a ponúkajú návod, ako hovoriť s dieťaťom o sexualite. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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

 


