
P R E D A J N Á                                      17.04.2016 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 17.04. 945 Za našich duchovných otcov 
Pondelok 18.04. 1800 Za † brata Miroslava Rybára 
Streda 20.04. 1800 Za pomoc Božiu pre rodinu 
Štvrtok 21.04. 1800 Za † rodičov Milana a Silviu Švecových 
Piatok 22.04. 1800 Poďakovanie za 50. rokov manželstva 
Sobota 23.04. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 24.04. 945 Za † Milana Hôrčika 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Pomodlite sa ju prosím sami. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V sobotu 23. apríla v Predajnej vo farskej klubovni o 11:00 hod. bude birmovanecké 
stretnutie pre kandidátov z Jasenia. Účasť na stretnutí je povinná! 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 24. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 15 upozorňujú na roztržitosť pri modlitbe; venujú sa činnosti 

Občianskeho združenia Dobrý pastier; približujú históriu fotografie. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 330,- €, z toho v Predajnej 178,- €. Pán 

Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Bratia a sestry, Svätý Otec František v závere nedeľného slávenia na Námestí sv. Petra  
3. apríla vyzval k osobitnej solidarite s Ukrajinou: „Myslím osobitne tu v Európe na drámu 
tých, čo trpia dôsledkami násilia na Ukrajine: na tých, čo zostávajú v krajoch rozorvaných 
násilnosťami, ktoré už zapríčinili mnoho tisíc mŕtvych, i na vyše milión tých, čo boli 
donútení k odchodu ťažkou situáciou, ktorá pretrváva. Dotýka sa to predovšetkým starých 
ľudí a detí. Okrem toho, že ich ustavične sprevádzam myšlienkami a modlitbou, dospel som 
k rozhodnutiu podporiť humanitárnu pomoc v ich prospech. Za týmto účelom sa v nedeľu 
24. apríla uskutoční špeciálna zbierka vo všetkých katolíckych kostoloch Európy. Pozývam 
veriacich pridať sa k tejto pápežovej iniciatíve štedrým príspevkom. Toto gesto lásky chce 
okrem úľavy v materiálnych strádaniach vyjadriť blízkosť a solidaritu – mňa osobne ako aj 
celej Cirkvi – voči Ukrajine. Vrúcne si prajem, aby to napomohlo k neodkladnej podpore 
mieru a rešpektovania práva v tejto tak ťažko skúšanej zemi." Cirkev bude prostriedky 
získané zo zbierky distribuovať najmä prostredníctvom rehoľných komunít. Cieľovou 
skupinou budú bez rozdielov ľudia, ktorí to najviac potrebujú. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

v piatok upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           17.04.2016 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

17.4. 
 

Nedeľa 8:30 O Božiu pomoc pre našich kňazov 
11:00 Za  Juraja Malčeka a otca Jána 

19.4. Utorok 17:00 Za  Paulinu 1. výr. a manžela Štefana 
20.4. Streda 17:00 Na úmysel 
21.4. Štvrtok 17:00 Aid. 
22.4. Piatok 17:00 Aid. 

 

24.4. 
 

Nedeľa 8:30 Poďakovanie za 60. ročného jubilanta a 35. ročne manželstvo 
11:00 Za  rodinu Marčokovú 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 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 sobotu 23. apríla v Predajnej vo farskej klubovni o 11:00 hod. bude birmovanecké 

stretnutie pre kandidátov z Jasenie. Účasť na stretnutí je povinná! 
 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 24. apríla o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 15 upozorňujú na roztržitosť pri modlitbe; venujú sa činnosti 

Občianskeho združenia Dobrý pastier; približujú históriu fotografie. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 330,- €, z toho v Jasení 152,- €. Pán 

Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Bratia a sestry, Svätý Otec František v závere nedeľného slávenia na Námestí sv. Petra  
3. apríla vyzval k osobitnej solidarite s Ukrajinou: „Myslím osobitne tu v Európe na drámu 
tých, čo trpia dôsledkami násilia na Ukrajine: na tých, čo zostávajú v krajoch rozorvaných 
násilnosťami, ktoré už zapríčinili mnoho tisíc mŕtvych, i na vyše milión tých, čo boli 
donútení k odchodu ťažkou situáciou, ktorá pretrváva. Dotýka sa to predovšetkým starých 
ľudí a detí. Okrem toho, že ich ustavične sprevádzam myšlienkami a modlitbou, dospel som 
k rozhodnutiu podporiť humanitárnu pomoc v ich prospech. Za týmto účelom sa v nedeľu 
24. apríla uskutoční špeciálna zbierka vo všetkých katolíckych kostoloch Európy. Pozývam 
veriacich pridať sa k tejto pápežovej iniciatíve štedrým príspevkom. Toto gesto lásky chce 
okrem úľavy v materiálnych strádaniach vyjadriť blízkosť a solidaritu – mňa osobne ako aj 
celej Cirkvi – voči Ukrajine. Vrúcne si prajem, aby to napomohlo k neodkladnej podpore 
mieru a rešpektovania práva v tejto tak ťažko skúšanej zemi." Cirkev bude prostriedky 
získané zo zbierky distribuovať najmä prostredníctvom rehoľných komunít. Cieľovou 
skupinou budú bez rozdielov ľudia, ktorí to najviac potrebujú. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

piatok upratali kostol. 
 

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


