
P R E D A J N Á                                       21.3.2021 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Zvestovanie Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 21.3.  (úmysel z Jasenia) 
Pondelok 22.3.  Za † Jozefa Šuhajdu 
Streda 24.3.  Za † Martu Dudovú 
Štvrtok 25.3.  (úmysel z Jasenia) 
Piatok 26.3.  Za † rodičov Štefániu nedož. 90 rokov a Bartolomeja nedož. 91. rokov  
Sobota 27.3.  Poďakovanie pre Marienku za dožité jubileum 
Nedeľa 28.3.  (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 

Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, 
ktoré má podstúpiť. 

 Zapísané úmysly slúžim súkromne.  
 Úmysly na mesiac apríl zapisujem telefonický (048/6192133 alebo 0907494857) 
 Vo štvrtok máme slávnosť Zvestovania Pána. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. 
 Katolícke noviny v čísle 11 vysvetľujú, prečo život zo sebadarovania dáva zmysel; 

predstavujú farnosť Svit, ktorú ochraňuje svätý Jozef; prinášajú rozhovor 
s odborníkom na biblistiku Jozefom Jančovičom o svätom Jozefovi. 

 V noci z 27. na 28.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 Na kostol v Predajnej bohuznáma rodina obetovala 30,- €. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 Na základe rozhodnutia KBS dnes na 5. pôstnu nedeľu je celoslovenská zbierka na 
pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pre pandémiu, počas 
ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy je možné zbierku podporiť darom na účet 
Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet 
KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Prosíme uviesť do poznámky 
"prenasledovaní kresťania" alebo niečo v podobnom duchu. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 
Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                            21.3.2021 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Slávnosť    Zvestovanie Pána 

ÚMYSLY 
21.3. Nedeľa  Za  Michala a Irenu a ich rodičov 
23.3. Utorok  Za  Martu a Bohumila Bambuchových 
25.3. Štvrtok  Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu 
28.3. Nedeľa  Za  Máriu, Jána a Rastislava Gaboň 

OZNAMY 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 

Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, 
ktoré má podstúpiť. 

 Zapísané úmysly slúžim súkromne. 
 Úmysly na mesiac apríl zapisujem telefonický (048/6192133 alebo 0907494857) 
 Vo štvrtok máme slávnosť Zvestovania Pána. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. 
 Katolícke noviny v čísle 11 vysvetľujú, prečo život zo sebadarovania dáva zmysel; 

predstavujú farnosť Svit, ktorú ochraňuje svätý Jozef; prinášajú rozhovor 
s odborníkom na biblistiku Jozefom Jančovičom o svätom Jozefovi. 

 V noci z 27. na 28.3. t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu 
dopredu. 

 Na kostol v Jasení bohuznáme osoby obetovali 20,- a 30,- €. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Na základe rozhodnutia KBS dnes na 5. pôstnu nedeľu je celoslovenská zbierka na 
pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pre pandémiu, počas 
ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy je možné zbierku podporiť darom na účet 
Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet 
KBS: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Prosíme uviesť do poznámky 
"prenasledovaní kresťania" alebo niečo v podobnom duchu. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 
Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 

 

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


