
Farské oznamy 
Nedeľa Dobrého Pastiera 

(29.04.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

STREDA:    Spomienka:   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:    Sviatok:     Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 29.04.2012 
700 

 
945 

† Jozefa a Veroniku Longauer 
 
Za farníkov 

Pondelok 30.04.2012 1830 Poďakovanie Pánu Bohu za prežitý život a prosba 
o potrebné milosti 

Utorok 01.05.2012 1830 Aid. 
Streda 02.05.2012 1830 Aid. 
Štvrtok 03.05.2012 1830 Aid. 
Piatok 04.05.2012 1830 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 05.05.2012 800 Aid. 

Nedeľa 06.05.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 V utorok sa začne mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, 
ktoré sa budeme modliť v týždni hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 
pobožnosti. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  

 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. 

 Taktiež dneska o 16:30 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V sobotu 5. mája o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre deti a mládež. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
Spoveď bude ako obyčajne pred svätými omšami. 

 Katolícke noviny nám ponúkajú článok Kňaz ako milosrdný sprievodca ľudskej duše, 
a listáreň odpovedá na otázku, aký postoj máme ako kresťania zaujať k proroctvám 
o konci sveta. 

 Dnes bola zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Mistríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.  
 

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

 



Farské oznamy 
Nedeľa Dobrého Pastiera 

(29.04.2012) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:    Spomienka:    Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK:    Sviatok:      Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 

 

ÚMYSLY: 
8:30 Za  Emila Rosu, syna Jaroslava a rodičov  

29.4 
 
Nedeľa 11:00 Za  Martina, Helenu Glembových, Eugena Kochana  

         a dcéru Danielu 
1.5.  Utorok 17:30 Za  Jozefa, Annu a syna Jozefa 
2.5.  Streda 17:30 Aid. 
3.5.  Štvrtok 17:30 Za  Máriu a Izidora Turčanových 
4.5.  Piatok 17:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
5.5.  Sobota 9:00 Aid. 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo  

6.5. 
 

Nedeľa 
 11:00 Za  Martu Bečkovú, manžela Ľudovíta, Emíliu a Rudolfa 

Kosca 
 

OZNAMY: 
 V utorok sa začne mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, 
ktoré sa budeme modliť v týždni hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 
pobožnosti. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  

 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. (Deti z Predajnej) 

 V utorok 1. mája po sv. omši o 17:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Taktiež dneska o 16:30 hod. bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V sobotu 5. mája o 16:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre deti a mládež. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
Spoveď bude ako obyčajne pred svätými omšami. 

 Katolícke noviny nám ponúkajú článok Kňaz ako milosrdný sprievodca ľudskej duše, 
a listáreň odpovedá na otázku, aký postoj máme ako kresťania zaujať k proroctvám 
o konci sveta. 

 Dnes bola zbierka na kňazský seminár. Na kostol bohuznámi obetovali 20,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
 

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


