
P R E D A J N Á                                      19.4.2020 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

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

ÚMYSLY 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 19.4.  Za † Vojtecha Kňazovického, rodičov, a rodinu Lalikovú a Krištekovú 

Pondelok 20.4.  (úmysel z Jasenia) Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 90. rokov 
Utorok 21.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Juraja Malčeka 
Streda 22.4.  (úmysel z Jasenia zo dňa 10.3.) Za  manžela Gregora Nútera nedož. 80. rokov a jeho rodičov 
Štvrtok 23.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Emila Šarinu, rodičov a starých rodičov s oboch strán, švagra a synovca 
Piatok 24.4.  (úmysel zo dňa 11.3.) Za † Emíliu a Jozefa Fodorových 
Sobota 25.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Jána Mikloško 
3. Veľk. nedeľa 26.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Boženu Oravcovú r. Gibalovú 
Pondelok 27.4.  (úmysel zo dňa 13.3.) Na úmysel rodiny 
Utorok 28.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
Streda 29.4.  (úmysel zo dňa 14.3.) Za † Emila a Matildu Turčanových a ich rodičov 
Štvrtok 30.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Máriu a Mateja Magáňových 
Piatok 1.5.  Za živých a mŕtvych členov BBSJ v Predajnej a Jasení 
Sobota 2.5.  (úmysel z Jasenia) Za  Františka 
4. Veľk. nedeľa 3.5.  Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 

OZNAMY 
 Dnes máme nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v dnešný sviatok nábožne uctí obraz Božieho 

milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána 
a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, 
dôverujem ti), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 

 Verejné bohoslužby sa v našich kostoloch neslávia do odvolania. 
 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím 

o telefonický kontakt na farský úrad aspoň dva dni pred dátumom úmyslu (tel. č. 048/6192133 alebo 
0907494857). Úmysly ktoré boli vami nahlásené od 10.3. - 4.4. zapisujem v oznamoch vo voľné dni. 

 Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v stredu 
22.4. a v piatok 24.4. od 17:00-18:00 hod. 

Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú modlitbu do kostola aby dodržiavali preventívne opatrenia 
v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

 Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na Nedeľu Božieho milosrdenstva 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/2VelkonocnaNedelaA.pdf 

 Televízia LUX v čase zatvorených škôl prichádza s konkrétnou službou a pomocou pre škôlkárov, 
školopovinné deti, ale tiež pre všetkých, ktorí si chcú zopakovať vedomosti zo školských čias, či dozvedieť 
sa niečo nové a zaujímavé. Každý pracovný deň v čase od 16:00 do 17:00 pribudol do programovej 
štruktúry blok s názvom Poučme sa. 

 Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola. 
 Zverejňujem farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/2VelkonocnaNedelaA.pdf


 

J A S E N I E                                           19.4.2020 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

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

ÚMYSLY 
19.4. Nedeľa Božieho 

milosrdenstva 
 (úmysel z Predajnej) Za † Vojtecha Kňazovického, rodičov, a rodinu Lalikovú 

a Krištekovú 
20.4. Pondelok  Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 90. rokov 
21.4. Utorok  Za  Juraja Malčeka 
22.4. Streda  (úmysel zo dňa 10.3.) Za  manžela Gregora Nútera nedož. 80. rokov a jeho rodičov 
23.4. Štvrtok  Za  Emila Šarinu, rodičov a starých rodičov s oboch strán, švagra a synovca 
24.4. Piatok  (úmysel z Predajnej zo dňa 11.3.) Za † Emíliu a Jozefa Fodorových 
25.4. Sobota  Za  Jána Mikloško 
26.4. 3. Veľk. nedeľa  Za  Boženu Oravcovú r. Gibalovú 
27.4. Pondelok  (úmysel z Predajnej zo dňa 13.3.) Na úmysel rodiny 
28.4. Utorok  Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 
29.4. Streda  (úmysel z Predajnej zo dňa 14.3.) Za † Emila a Matildu Turčanových a ich rodičov 
30.4. Štvrtok  Za  Máriu a Mateja Magáňových 

1.5. Piatok  Za živých i zosnulých členov BBSJ v Predajnej a Jasení 
2.5. Sobota  Za  Františka 
3.5. 4. Veľk. nedeľa  Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 

OZNAMY 
 Dnes máme nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v dnešný sviatok nábožne uctí obraz Božieho 

milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, pomodlí sa Modlitbu Pána 
a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, 
dôverujem ti), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 

 Verejné bohoslužby sa v našich kostoloch neslávia do odvolania.  
 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím 

o telefonický kontakt na farský úrad aspoň dva dni pred dátumom úmyslu (tel. č. 048/6192133 alebo 
0907494857). Úmysly ktoré boli vami nahlásené od 10.3. - 4.4. zapisujem v oznamoch vo voľné dni. 

 Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v utorok 
21.4. a vo štvrtok 23.4. od 17:00-18:00 hod. 
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú modlitbu do kostola aby dodržiavali preventívne opatrenia 
v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

 Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na Nedeľu Božieho milosrdenstva 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/2VelkonocnaNedelaA.pdf 

 Televízia LUX v čase zatvorených škôl prichádza s konkrétnou službou a pomocou pre škôlkárov, 
školopovinné deti, ale tiež pre všetkých, ktorí si chcú zopakovať vedomosti zo školských čias, či dozvedieť 
sa niečo nové a zaujímavé. Každý pracovný deň v čase od 16:00 do 17:00 pribudol do programovej 
štruktúry blok s názvom Poučme sa. 

 Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola. 
 Zverejňujem farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/2VelkonocnaNedelaA.pdf

