
P R E D A J N Á                                      24.4.2022 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Sviatok Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Sviatok Sv. Marka, evanjelistu 
ŠTVRTOK  Spomienka Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka;  

Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza 
PIATOK  Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
SOBOTA  Spomienka Sv. Pia V. pápeža 

ÚMYSLY 
Nedeľa 

(Sviatok B. milosrdenstva) 24.4. 945 Za farníkov 

Pondelok 25.4. 1500 Pohrebná sv. omša za † Annu Košikovú 
Streda 27.4. 1800 Za † rodinu Potančokovú a Pavlíkovú 
Piatok 29.4. 1800 Za manželov Stanislava a Evu, Ľubomíru a Igora 
Sobota 30.4. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 1.5. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes máme sviatok Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň nábožne uctí obraz 

Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, 
pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci 
Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne odpustky 
pre seba alebo pre duše v očistci. 

 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V sobotu 30.4. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 

o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol. 
 Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred 

vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké 
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás 
chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom 
a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, 
nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas 
strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. 
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, 
prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný 
náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska. 

 

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



 

J A S E N I E                                           24.4.2022 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Sviatok Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Sviatok Sv. Marka, evanjelistu 
ŠTVRTOK  Spomienka Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka;  

Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza 
PIATOK  Sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
SOBOTA  Spomienka Sv. Pia V. pápeža 

ÚMYSLY 
 

24.4. 
Nedeľa 

(Sviatok Božieho 
milosrdenstva) 

8:30 Poďakovanie za 50. rokov manželstva, a o Božiu pomoc pre 
jubilantky Máriu a Valériu 

11:00 Za  Štefana 
26.4. Utorok 17:00 Za  manžela Jána, jeho rodičov a rodičov Tištianových 
28.4. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za dožitých 90. rokov života  

 

1.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jána a Margitu Kučerových a ich rodičov 
OZNAMY 

 Dnes máme sviatok Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň nábožne uctí obraz 
Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných 
odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych 
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplne 
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 

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

 V sobotu 30.4. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina 
o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 
upratali kostol.  

 Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred 
vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké 
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás 
chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom 
a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, 
nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas 
strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. 
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, 
prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný 
náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska. 

 

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


