
P R E D A J N Á                                      19.04.2015 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK    Spomienka   Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
SOBOTA    Sviatok    Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 19.04. 945 Poďakovanie za 45. rokov manželstva Márii a Karola 
Fekiač 

Pondelok 20.04. 1700 Poďakovanie za 30. rokov manželstva a prosba o Božie 
požehnanie na spoločnej ceste 

    
Streda 22.04. 1800 Za † Vojtecha a rodičov 
    
Piatok 24.04. 1800 Za † Juraja Lány a rodičov 
Sobota 25.04. 1800 Za † Ondreja Potančoka 30. výr. 
Nedeľa 26.04. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento 

úmysel sa budeme modliť v piatok. Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať 
krásu a dar svojho povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. 
Prosím, aby ste na tento úmysel pamätali aj v súkromných modlitbách. 

 Zajtra sv. omša bude o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod., hodinu pred sv. omšou bude  
Večeradlo. V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, 
a piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V piatok 24. apríla o 18:45 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 V sobotu 25. apríla o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka 
na stretnutie.  

 Na budúcu nedeľu 26. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Pripomínam, že dňa 9. mája t.j. sobota, sa organizuje púť do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v Krakove-Lageweniki. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil 
v sakristii alebo u p. Zdeny Peťkovej do konca mesiaca. 

 Katolícke noviny predstavujú Kongregáciu milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok; 
zameriavajú sa na prácu cirkevných materských škôl; približujú situáciu 
prenasledovaných kresťanov v severnom Iraku. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa 245,- 
€, z toho v Predajnej 94,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltaniovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           19.04.2015 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Spomienka   Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
SOBOTA    Sviatok    Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY: 
 

19.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Miroslava Švaba 
10:30 Za  otca Jána a syna Juraja 

21.4. Utorok 17:00 Za  Martu Kubančekovú 
    
23.4. Štvrtok 17:00 Za  manžela Jána a rodičov 
24.4. Piatok 17:00 Za  Máriu Pšenkovú 
    

 

26.4. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Miklošku 25. výr. 
11:00 Za  syna Dušana nedož. 60 rokov a brata Pavla 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na 

tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok. Tento týždeň je pozvaním pre nás 
všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové 
duchovné povolania. Prosím, aby ste na tento úmysel pamätali aj v súkromných 
modlitbách. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 
sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V pondelok a stredu o 17:30 hod. v kostole bude nácvik spevu pre prvoprijímajúce 
deti z Jasenia. 

 V sobotu 25. apríla o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 Na budúcu nedeľu 26. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Pripomínam, že dňa 9. mája t.j. sobota, sa organizuje púť do Sanktuária Božieho 

milosrdenstva v Krakove-Lageweniki. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil 
v sakristii alebo u p. Zdeny Peťkovej do konca mesiaca. 

 Katolícke noviny predstavujú Kongregáciu milosrdných sestier sv. Vincenta – 
satmárok; zameriavajú sa na prácu cirkevných materských škôl; približujú situáciu 
prenasledovaných kresťanov v severnom Iraku. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa 
245,- €, z toho v Jasení 151,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujem všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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


