
P R E D A J N Á                                      27.04.2014 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK:  Sviatok:   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy 
PIATOK:  Spomienka:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA:   Sviatok:   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 

Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

27.04.2014 830 Za farníkov 

Pondelok 28.04.2014 1830 Za † Zdenka 3. výr. 
Utorok 29.04.2014 1830 Za † Pavla a rodičov z obidvoch strán 
Streda 30.04.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 01.05.2014 1830 Za † Andrejka a živých členov 
Piatok 02.05.2014 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 03.05.2014 800 Za † Ladislava a Marcelu Kleskeňových 

Nedeľa 04.05.2014 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY: 

 Dnes vo Vatikáne sa uskutočni svätorečenie dvoch pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Priamy prenos 
z Ríma bude v televízii (STV 1, TV Lux) o 10:00 hod. Každý, kto si v dnešný sviatok nábožne uctí obraz 
Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše 
v očistci. Za chvíľu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi 

(Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V najbližší utorok 29. apríla po sv. omši v Jasení o 17:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 

rodičmi (Deti zo ZŠ v Jasení). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Všetci sme po veľkonočnej spovedi ale kto by veľmi potreboval 

sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 V piatok 2. mája o 19:20 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Pripomíname, že Prvé sv. prijímanie pre deti v našej farnosti bude: 25. mája v Jasení a 8. júna v Predajnej. 
 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na 

stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na fare. 
 Bratia a sestry, v našej farnosti zriaďujeme katolícku Charitu, ktorá bude v Jasení. Slovo charita pochádza z 

latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. 
Farská katolícka charita v Jasení bude pracovať pod záštitou Farskej charity v Brezne. Úlohou bude pomoc 
tým najnúdznejším. Vďaka pani starostke z Jasenia bude sprístupnená na starom obecnom úrade miestnosť, 
kde raz do týždňa, v určenom čase, bude možnosť prísť a porozprávať sa ohľadom pomoci. Prihlásili sa 
zatiaľ dve dobrovoľníčky p. Margita Gotthardová a p. Jana Dropanová. Pozývame ďalších dobrovoľníkov, 
ktorí majú ochotu pomáhať. Kontakt na Farskú katolícku charitu bude na nástenke. Pápež František raz 
povedal: „Boh nás bude súdiť podľa lásky - ako sme milovali našich bratov, osobitne najslabších 
a najnúdznejších.“  

 Farnosť Valaská organizuje 17. mája Farskú púť do Rajeckej Lesnej. Kto by mal záujem, je srdečne vítaný. 
Podrobný program je na nástenke. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 309,- €, z toho v Predajnej 183,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           27.04.2014 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:  Sviatok:   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy 
PIATOK:  Spomienka:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA:   Sviatok:   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
27.4. Nedeľa 8:30 Za  syna Jána Miklošku 
29.4. Utorok 17:30 Za  Janku Glembovu 1. výr. 

 30.4. Streda 17:30 Za  Máriu Tištianovu a Máriu Trubačovu 
1.5. Štvrtok 17:30 Aid. 
2.5. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.5. Sobota 9:00 Aid. 

   

4.5. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

10:30 Za  Jána Malčeka a rodičov 
OZNAMY: 

 Dnes vo Vatikáne sa uskutočni svätorečenie dvoch pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Priamy prenos 
z Ríma bude v televízii (STV 1, TV Lux) o 10:00 hod. Každý, kto si v dnešný sviatok nábožne uctí obraz 
Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre 
duše v očistci. Za chvíľu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou sa pomodlíme Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 

rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 
 V najbližší utorok 29. apríla po sv. omši v Jasení o 17:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 

rodičmi (Deti zo ZŠ v Jasení). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Všetci sme po veľkonočnej spovedi ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým pôjdeme v piatok od 
9:00 hod. 

 Pripomíname, že Prvé sv. prijímanie pre deti v našej farnosti bude: 25. mája v Jasení a 8. júna v Predajnej. 
 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na 

stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na fare. 
 Bratia a sestry, v našej farnosti zriaďujeme katolícku Charitu, ktorá bude v Jasení. Slovo charita pochádza 

z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu 
pomáha. Farská katolícka charita v Jasení bude pracovať pod záštitou Farskej charity v Brezne. Úlohou 
bude pomoc tým najnúdznejším. Vďaka pani starostke z Jasenia bude sprístupnená na starom obecnom 
úrade miestnosť, kde raz do týždňa, v určenom čase, bude možnosť prísť a porozprávať sa ohľadom 
pomoci. Prihlásili sa zatiaľ dve dobrovoľníčky p. Margita Gotthardová a p. Jana Dropanová. Pozývame 
ďalších dobrovoľníkov, ktorí majú ochotu pomáhať. Kontakt na Farskú katolícku charitu bude na 
nástenke. Pápež František raz povedal: „Boh nás bude súdiť podľa lásky - ako sme milovali našich bratov, 
osobitne najslabších a najnúdznejších.“ 

 Farnosť Valaská organizuje 17. mája Farskú púť do Rajeckej Lesnej. Kto by mal záujem, je srdečne 
vítaný. Podrobný program je na nástenke. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 309,- €, z toho v Jasení 126,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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


