
Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(27.03.2011) 
P R E D A J N Á 

 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 27.03.2011 
700 

 
945 

† bratov Antona a Júliusa 
 
Za farníkov 

Pondelok 28.03.2011 1800 † Eduarda Hrašku 

Utorok 29.03.2011 1800 O Božie požehnanie s prosbou o uzdravenie pre Jaroslava 
a život večný pre Janku 

Streda 30.03.2011 1800 † manžela Vojtecha Bobáka  
Štvrtok 31.03.2011 1800 † Máriu Šulkovú
Piatok 01.04.2011 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva B. Srdca Ježišovho 
Sobota 02.04.2011 800 Na úmysel biskupa 

Nedeľa 03.04.2011 
 

1000 
 
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola Farská zbierka. Vyzbieralo sa 258 €, 59 centov, z čoho v Predajnej 114 €, 9 centov. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 O 1500 hod. sa stretneme - ktorí môžu vyjsť hore - pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. 
 Pripomíname, že dnes je posledný deň, keď sa môžeme zapísať na púť do Sanktuária B. Milosrdenstva 
v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude 1. mája.  
 Povzbudzujeme k zakúpeniu si Katolíckych Novín. V novom čísle sa môžeme dočítať: o americkom filme 
Bella, ktorý je o úcte k počatému ľudskému životu alebo o sťažnosti vešať kríže vo verejných školách.  
 Zajtra je hodinu pred sv. Omšou večeradlo a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti a pri nej vešpery.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti hostiť pátra Humberta – dominikána zo Žiliny, ktorý sa 
k nám prihovorí počas sv. Omše o 10 hod. a spolu sním budeme prežívať Večeradlo s prednáškou o 15 
hod. Preto na budúcu nedeľu bude len jedna sv. Omša o 10 hod a Krížová cesta na Kalvárii 
nebude.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.   

 
Ján Pavol II: „Boh bude vždy na strane trpiacich. Jeho všemohúcnosť sa prejavuje práve v tom, že 

dobrovoľne prijal utrpenie. Ak by nebolo jeho smrti na kríži, pravda, že Boh je láska by nebola jasná.“ 
 
 

 Na lístkoch na laviciach máme modlitbu, vďaka ktorej si môžeme duchovne adoptovať jedno nenarodené 
dieťa. Naša duchovná adopcia spočíva v tom, že sa túto modlitbu spolu s desiatkom ruženca budeme 
modliť do Vianoc. Tí ktorí sa chcú zapojiť pozívame teraz k prečítaniu tejto modlitby.. 

 



 

 

Farské oznamy 
3. pôstna nedeľa  

(27.03.2011) 
J A S E N I E 

ÚMYSLY: 

 
27.3. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jozefa a Annu Kleskeňových 

11:00 Za  Alenku Vaníkovú 

29.3. Utorok 16:30 Za  Margitu Šalagovú, jej rodičov a Jozefa Podolínskeho 

33.3. Streda 16:30 Za  syna Pavla 7. výr. a manžela Jozefa 

31.3. Štvrtok 16:30 Za  Jozefa Kosca 8. výr. 

  1.4. Piatok 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

2. 4.  Sobota 9:00 Za  brata Imricha (1. výr.) Ivana a rodičov 

 
  3.4.  

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jozefa, Annu, Margitu a deti s rodinami 
  

 

 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola Farská zbierka. Vyzbieralo sa 258 €, 59 centov, z čoho v Jasení 143 €, 69 centov. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.   
 O 1500 hod. sa stretneme - ktorí môžu vyjsť hore - pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu. 
 Pripomíname, že dnes je posledný deň, keď sa môžeme zapísať na púť do Sanktuária B. Milosrdenstva 
v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude 1. mája.  
 Povzbudzujeme k zakúpeniu si Katolíckych Novín. V novom čísle sa môžeme dočítať: o americkom filme 
Bella, ktorý je o úcte k počatému ľudskému životu alebo o sťažnosti vešať kríže vo verejných školách.  
 V utorok je hodinu pred sv. Omšou večeradlo a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti a pri nej vešpery.  
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti hostiť pátra Humberta – dominikána zo Žiliny, ktorý sa 
k nám prihovorí počas sv. Omše o hod. 8:30 a spolu sním budeme prežívať Večeradlo s prednáškou o 15 
hod. v kostole v Predajnej. Preto na budúcu nedeľu  Krížová cesta na Kalvárii nebude.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža č.  4. pani Demeterovej Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol.   
 Vo štvrtok o hod 17: 30 bude na obecnom úrade stretnutie prvoprijímajúcich detí spolu s ich rodičmi. 
Vaša účasť je veľmi potrebná.  
  
Ján Pavol II: „Boh bude vždy na strane trpiacich. Jeho všemohúcnosť sa prejavuje práve v tom, že 

dobrovoľne prijal utrpenie. Ak by nebolo jeho smrti na kríži, pravda, že Boh je láska by nebola jasná.“ 
 

 Na lístkoch na laviciach máme modlitbu, vďaka ktorej si môžeme duchovne adoptovať jedno nenarodené 
dieťa. Naša duchovná adopcia spočíva v tom, že sa túto modlitbu spolu s desiatkom ruženca budeme 
modliť do Vianoc. Tí ktorí sa chcú zapojiť pozívame teraz k prečítaniu tejto modlitby. 


