
Farské oznamy 
Veľkonočná nedeľa  

Pánovho Zmŕtvychvstania 
(08.04.2012) 

P R E D A J N Á 
 
 
 

ÚMYSLY: 
Veľkonočná 
Nedeľa 

    
08.04.2012 945 Za Božie požehnanie a potrebné milostí pre rodinu Laššakovú 

Veľkonočný 
Pondelok 09.04.2012 945 † Vojtech Kňazovický 15. výr. 

Utorok 10.04.2012 1500 † Božena Simanová (pohrebná sv. omša) 
Streda 11.04.2012 1830 Za zdravie a Božiu pomoc pre Tatianu  
Štvrtok 12.04.2012 1830 † Ľadislav Kršteník 13. výr. 
Piatok 13.04.2012 1830 † Marcela Kleskeňová  
Sobota 14.04.2012 800 Za starých rodičov Ivana, Lýdiu a rodinu Ligasovú 
Nedeľa 
Božieho 
milosrdenstva 

15.04.2012 
630 

 
945 

† brat Miroslav 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu celého svätého 
Trojdnia; čiže tým ktorí spievali pašie a liturgické spevy, pani organistke, liturgickej službe, 
kostolníkom, tým ktorí ukladali kvety a pripravili Boží hrob, aj tým, ktorí prišli upratať kostol 
v pondelok. Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu účasť na bohoslužbách. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok, bude len jedna sv. omša o hod 945. 
 Od utorka, večerné sv. omše v Predajnej budú o 1830 hod. 
 V piatok 13. apríla o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 14. apríla 
v Predajnej vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých 
birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 10. min. 
pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. V tento sviatok putujeme do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Všetkých, ktorí sa prihlásili informujeme, že odchod autobusu je 
o hod. 7:30 z námestia v Predajnej.  

 Z tohto dôvodu, že na budúcu nedeľu veľa farníkov ide na púť, ranná sv. omša bude o pol hodiny 
skôr, číže o 630 hod., druhá sv. omša bude o 945 hod. 

 Biskupi Slovenska pozývajú na 8. rozhlasovú púť Rádia Lúmen do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Łagiewnikach v Krakove, ktorá sa uskutočni v sobotu 12. mája. Viac informácii nájdete na nástenke.  

 Sviatočné dvojčíslo Katolíckych novín sa venuje symbolike veľkonočného baránka a taktiež Božiemu 
milosrdenstvu, ktoré plynie cez nás, ak sme otvorení. Nájdeme tiež veľkonočný príhovor bp. Štefana 
Sečku a apoštolskú návštevu Benedikta XVI. na Kube. 

 Pripomíname tiež o možnosti kúpu knihy pátra Adama Walczuka SAC s názvom „Pallotíni a úcta k 
Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.“ Knihu si môžete kúpiť v sakristii v cene 5 EUR. Milodarmi 
za knihu podporíte Sekretariát pre apoštolát a Združenie katolíckeho apoštolátu. 

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Lányovej. Ešte raz všetkým ochotníkom 
ďakujeme za upratanie kostola pred sviatkami. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné prežitie veľkonočných sviatkov, nech v našich dušiach 
vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána.



Farské oznamy 
Veľkonočná nedeľa  

Pánovho Zmŕtvychvstania 
(08.04.2012) 

J A S E N I E 
 

ÚMYSLY: 

 
 8.4 

 
Veľkonočná Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Kováčika v nedožitých 85 rokov 

11:00 Za  Annu, Štefana Barančokových a ich rodičov 
 9.4 Veľkonočný 

Pondelok 
8:30 Poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božie 

milosti a zdravie do ďalších rokov života 
10.4 Veľkonočný Utorok 17:30 Za  Helenu Medveďovú 
11.4 Veľkonočná Streda 17:30 Za  Vladimíra Ťažkého 
12.4 Veľkonočný Štvrtok 17:30 Aid. 
13.4 Veľkonočný Piatok 17:30 Aid. 
14.4 Veľkonočná  Sobota 9:00 Aid. 

 

15.4 
Nedeľa 
Božieho 

milosrdenstva 

  8:30 Za  rodičov Máriu a Jozefa Okosyových 
11:00 Za  Jána Speváka a rodičov 

OZNAMY: 
 Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu celého svätého 
Trojdnia; čiže tým ktorí spievali pašie a iné liturgické spevy, pani organistke, liturgickej službe, pani 
kostolníčke, tým ktorí ukladali kvety a ktorí pripravili Boží hrob, aj tým, ktorí prišli upratať kostol. 
Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu účasť na bohoslužbách. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Od utorka, večerne sv. omše v Jasení budú o 1730 hod. 
 V piatok 13. apríla o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 14. apríla 
v Predajnej vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých 
birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 10 min. 
pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. V tento sviatok putujeme do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Všetkých, ktorí sa prihlásili informujeme, že odchod autobusu je 
o hod. 7:30 z námestia v Predajnej.  

 Zajtra, vo veľkonočný pondelok, bude len jedna sv. omša o  hod 830. V utorok hodinu pred sv. 
omšou bude Večeradlo. 

 Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 10 min. 
pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. V tento sviatok putujeme do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Všetkých, ktorí sa prihlásili informujeme, že odchod autobusu je 
o hod. 6:15 spred kostola v Jasení.  

 Biskupi Slovenska pozývajú na 8. rozhlasovú púť Rádia Lúmen do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Łagiewnikach v Krakove, ktorá sa uskutočni v sobotu 12. mája. Viac informácii nájdete na nástenke.  

 Sviatočné dvojčíslo Katolíckych novín sa venuje symbolike veľkonočného baránka a taktiež Božiemu 
milosrdenstvu, ktoré plynie cez nás, ak sme otvorení. Nájdeme tiež veľkonočný príhovor bp. Štefana 
Sečku a apoštolskú návštevu Benedikta XVI. na Kube. 

 Pripomíname tiež o možnosti kúpu knihy pátra Adama Walczuka SAC s názvom „Pallotíni a úcta k 
Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.“ Knihu si môžete kúpiť v sakristii v cene 5 EUR. Milodarmi 
za knihu podporíte Sekretariát pre apoštolát a Združenie katolíckeho apoštolátu. 

 Na budúci týždeň bude Farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 6. ruža pani Vančovej. Ešte raz všetkým ochotníkom ďakujeme za 
upratanie kostola pred sviatkami. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme radostné prežitie veľkonočných sviatkov, nech v našich dušiach 
vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána. 


