
P R E D A J N Á                                       02.04.2017 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

Nedeľa 02.04. 945 Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 03.04. 1300 
1800 

Pohrebný obrad v dome smútku za † Annu Gajdošovú 
Za † Ivana Foltaniho a Dušana Forťaka 

Streda 05.04. 1800 Za † Jána a Annu Mamojkových a dcéru Máriu 
Štvrtok 06.04. 1800 Aid. 
Piatok 07.04. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.04. 730 Za farníkov 
Nedeľa 09.04. 945 Za † Vojtecha Kňazovického 20. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 

Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, 
ktoré má podstúpiť. 

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

 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlíme Krížovú cestu.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 
Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 7. apríla od 8:30 hod. Kto by vedel 
o niekom kto je chorý a ktorý by chcel prijať sviatosti pred sviatkami prosíme, aby 
v sakristii nahlásil jeho meno a adresu. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 8. apríla máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. spoveď. 
Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. 
Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša v sobotu, kvôli 
spovediam v dekanáte bude ráno o 7:30 hod. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 9:45 hod. a začneme ju 
sláviť nie v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme 
do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosíme nevchádzajte do 
kostola, ale počkajte pri kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 Katolícke noviny v čísle 13 pozývajú využiť pôstnu dobu na uvedomenie si 
obrovskej hodnoty vykúpenia a daru spásy; vysvetľujú, ako kríž menil svoj tvar a 
význam po ceste dejín; pripomínajú si dielo prvej slovenskej botaničky Izabely 
Textorisovej. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa.



 

J A S E N I E                                            02.04.2017 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

 

2.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Kováčika nedož. 90. rokov 

4.4. Utorok 17:00 Za  Pavla Magáňa nedož. 70. rokov, rodičov a brata Vladimíra 
5.4. Streda 17:00 Za  Richarda a Juraja 
6.4. Štvrtok 17:00 Za  Bernardína a synov Petra a Miroslava 
7.4. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
8.4. Sobota 7:30 Aid. 

      

9.4. 

 

Nedeľa 8:30 Poďakovanie za 85. rokov života a prosba o Božie milostí do ďalších rokov 
11:00 Za  Milana Budu, rodičov a starých rodičov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 

Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, 
ktoré má podstúpiť. 

 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 tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. 
Ku chorým v Jasení pôjdeme v piatok 7. apríla od 8:00 hod. Kto by vedel o niekom 
kto je chorý a ktorý by chcel prijať sviatosti pred sviatkami prosíme, aby v sakristii 
nahlásil jeho meno a adresu. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V najbližšiu sobotu 8. apríla máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. spoveď. 
Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. 
Prosíme, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omše budeme začínať nie v kostole, ale 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme 
pokračovať v bohoslužbe. Preto prosíme nevchádzajte do kostola, ale počkajte pri 
kríži. Nezabudnite si doniesť bahniatka. 

 Katolícke noviny v čísle 13 pozývajú využiť pôstnu dobu na uvedomenie si 
obrovskej hodnoty vykúpenia a daru spásy; vysvetľujú, ako kríž menil svoj tvar a 
význam po ceste dejín; pripomínajú si dielo prvej slovenskej botaničky Izabely 
Textorisovej. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 30,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na opravu fasády kostola. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali kostol. 
 

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


