
P R E D A J N Á                                       27.3.2022 

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

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.3. 945 Za † rodičov Štefániu a Bartolomeja 
Streda 30.3. 1800 Za † Jozefa Fekiača nedož. 98. rokov a syna Petra 4. výr. 
Piatok 1.4. 1815 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
Sobota 2.4. 1800 Za duše v očistci 
Nedeľa 3.4. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty, a o 17:00 

hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 
z Predajnej a Jasenia. 

 Zajtra 28.3. o 9:00 hod. sa bude upratovať a hrabať naša Kalvária. Prosíme o pomoc 
dobrovoľníkov. 

 V piatok pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 1. apríla od 10:00 hod. 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 18:15 hod. a po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Katolícke noviny v čísle 12. sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi; 
vysvetľujú, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii; predstavujú 
lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby; prinášajú rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou o jej 
prvej zbierke básní.  

 Na základe rozhodnutia KBS na 5. pôstnu nedeľu, ktorá bude 3.4.2022 sa uskutoční 
celoslovenská zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. 

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

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



 

J A S E N I E                                            27.3.2022 

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

ÚMYSLY 
 

27.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Mateja Magaňových 

11:00 Za  starých rodičov Rohockých a manželku Martu 
29.3. Utorok 17:00 Za  Štefana a Egidiu Husenicových 
31.3. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Irenu a Michala, a ich rodičov 
1.4. Piatok 17:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 

 

3.4. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  rodičov Milana a Blaženu a starých rodičov z oboch strán 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty, a o 17:00 
hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 
z Predajnej a Jasenia. 

 Zajtra 28.3. o 9:00 hod. sa bude upratovať a hrabať naša Kalvária. Prosíme o pomoc 
dobrovoľníkov. 

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 1. apríla od 8:00 hod. V sakristii je listina na 
ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. 

 Katolícke noviny v čísle 12. sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi; 
vysvetľujú, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii; predstavujú 
lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby; prinášajú rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou o jej 
prvej zbierke básní.  

 Na základe rozhodnutia KBS na 5. pôstnu nedeľu, ktorá bude 3.4.2022 sa uskutoční 
celoslovenská zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý upratali kostol. 

 

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


