
Farské oznamy 
Veľkonočná nedeľa  

Pánovho Zmŕtvychvstania 
(24.04.2011) 

P R E D A J N Á 
 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 24.04.2011 
800 

 
945 

† brata Miroslava 
 
† Júliu, Ondreja Foltínových a rodičov 

Pondelok 25.04.2011 945 † Emila Turčana, manželku a rodičov 
Utorok 26.04.2011 1830 † Emila Kohútika 
Streda 27.04.2011 1830 † brata s rodinou 
Štvrtok 28.04.2011 1830 O Božiu pomoc pre rehoľnú sestru Oktáviu 
Piatok 29.04.2011 1830 † Vojtecha Kňazovického, rodíčov a sestry 
Sobota 30.04.2011 1600 Sobášna sv. Omša 

Nedeľa 01.05.2011 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka: vyzbieralo sa 300 €, 29 centov, z toho v Predajnej: 133 €,         
57 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 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, pánu 
kostolníkovi, tým ktorí ukladali kvety, tým ktorí pomohli pri príprave Božieho hrobu, aj tým,  ktorí prišli 
upratať kostol v stredu. Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu účasť na obradoch. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne  so svojimi najbližšími. 
 V Katolíckych novinách máme o tom, čo sa dialo po smrti Jána Pavla II. Alebo o priateľstve a zrade 
priateľstva.  
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok, bude len jedna sv. omša o  hod 945. 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. 6:30 
z námestia v Predajnej.  
 21. mája 2011 sa bude v Žiline diať stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie 
z Medžugorja. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže pani Petríkovej. Všetkým ochotníkom ďakujeme za 
upratanie kostola pred sviatkami. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú  30. apríla  2011 uzavrieť :  

Vladimíra Čižmárová dcéra Vladimíra  a Margity  r. Švantnerovej  bytom Predajná 

a 

Jozef Zaťko syn Jozefa a Márie  r. Škrabákovej  bytom Zlaté Moravce 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok, nech to ohlási na fare. 
 

Ján Pavol II. „Existuje niekto, kto drží v rukách osudy tohto pomíňajúceho sa sveta, 
kto má v rukách kľúče od smrti a podsvetia, kto je Alfou a Omegou. A tento niekto je 
Láska.“ 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, nech 
v našich dušiach vládne pokoj a radosť z toho, že po tomto živote nás vďaka Ježišovi 

čaká oveľa krajšia a lepšia budúcnosť.



 

Farské oznamy 
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

24.4.2011 
J A S E N I E 

 

ÚMYSLY: 

8:30 Za  Jána Mikloška 20. výr.   
24.4. 

 
Veľkonočná nedeľa 11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových 

25.4. Veľkonočný pondelok 8:30 O Božie požehnanie a pomoc pre 70-ročnú jubilantku  

26.4. Utorok 17:00 Za  Jána a Františku Šalagových a syna Jána 

27.4. Streda 17:00 Za  Martu Jakubcovú v nedožitých 90 rokov, manžela Štefana a syna Jána  

28.4. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za Božie požehnanie 30-ročného manželstva  

29.4. Piatok 17:00 Za  Máriu Budovú, manžela Ondreja a syna Ondreja 

30.4. Sobota 9:00 Za   za rodičov a synov Kochanových  

Za Ružencové Bratstvo  
 
 

1.5.  
 
Nedeľa 

  8:30 
11:00 Za  Jozefa Kováča 

 

OZNAMY: 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka: vyzbieralo sa 300 €, 29 centov, z toho v Jasení: 166 €,               
72 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 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, pánu 
kostolníkovi, tým ktorí ukladali kvety, tým ktorí pomohli pri príprave Božieho hrobu, aj tým,  ktorí prišli 
upratať kostol v stredu. Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu účasť na obradoch. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne  so svojimi najbližšími. 
 V Katolíckych novinách máme o tom, čo sa dialo po smrti Jána Pavla II. Alebo o priateľstve a zrade 
priateľstva.  
 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.  
 21. mája 2011 sa bude v Žiline diať stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie 
z Medžugorja. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele.  
 O upratovanie kostola sa postará 8. ruža pani Cibulovej . Všetkým ochotníkom ďakujeme za upratanie 
kostola pred sviatkami. 

 
 
 
 
 



 
OHLÁŠKY 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú  30. apríla  2011 uzavrieť :  

Vladimíra Čižmárová dcéra Vladimíra  a Margity  r. Švantnerovej  bytom Predajná 

a 

Jozef Zaťko syn Jozefa a Márie  r. Škrabákovej  bytom Zlaté Moravce 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok, nech to ohlási na fare. 
 

Ján Pavol II. „Existuje niekto, kto drží v rukách osudy tohto pomíňajúceho sa sveta, 
kto má v rukách kľúče od smrti a podsvetia, kto je Alfou a Omegou. A tento niekto je 
Láska.“ 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, nech 

v našich dušiach vládne pokoj a radosť z toho, že po tomto živote nás vďaka Ježišovi 

čaká oveľa krajšia a lepšia budúcnosť. 

 

 


