
P R E D A J N Á                                      03.04.2016 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Slávnosť   Zvestovanie Pána 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 03.04. 945 Za Ružencové bratstvo 

Pondelok 04.04. 
1500 
1800 

Pohrebná sv. omša za † Brigitu Snopkovú 
Na úmysel 

Streda 06.04. 1800 Na úmysel 
Štvrtok 07.04. 1800 Za Božiu pomoc a trpezlivosť v chorobe 
Piatok 08.04. 1800 Za † Vojtecha Kňazovického, rodičov a sestry 
Sobota 09.04. 1800 Za † Júliu a Ondreja Foltin, rodičov a súrodencov 
Nedeľa 10.04. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra 4. apríla máme slávnosť Zvestovania Pána, je to prikázaný sviatok.  
 V stredu 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. 
 Od 7.4.–10.4., teda od štvrtku do nedele, prídu do našej farnosti relikvie sv. Ján Pavla II. 

(kvapka krvi). Prvé dva dni relikvie budú v Jasení, ďalšie dva v Predajnej. Relikvie privítame 
vo štvrtok 7. apríla na sv. omši o 17:00 hod. v Jasení. Po omši bude krátka adorácia. 
V nasledujúci deň, piatok 8. apríla budú relikvie vyložene v kostole v Jasení od 12:00 hod. 
do sv. omši o 17:00 hod.  
V sobotu 9. apríla relikvie budú vyložene v kostole v Predajnej od 12:00 hod. do večernej 
sv. omši o 18:00 hod.  
V nedeľu 10. apríla relikvie budú na sv. omši v Predajnej. 
Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý môže zapísať. Prosíme, aby na každú 
polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby.  
Je to veľká milosť pre nás že, človeka ktorého väčšina z nás poznala a ktorého Cirkev 
uznala svätým bude v našej farnosti. Preto nájdite si čas a príďte si uctiť pozostatky sv. Jána 
Pavla II. 

 V pondelok 11. apríla privítame v našej farnosti členov Pallotínskej Provinciálnej Rady 
z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na Slovensku. Vizitatormi budú o. 
Waldemar Pawlik a o. Tomaš Plawny. Našich vizitatorov privítame na sv. omši o 18:00 hod. 
vo farskom kostole. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých pozývame.  

 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 400,- €, z toho v Predajnej 190,- €. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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



 

J A S E N I E                                           03.04.2016 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Slávnosť   Zvestovanie Pána 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza 

ÚMYSLY 
 

3.4. Nedeľa Božieho  
milosrdenstva 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za pomoc Božiu a požehnanie pre jubilantku Annu 

4.4. Pondelok  17:00 Za farníkov 
5.4. Utorok  17:00 Za  Františka 
6.4. Streda  17:00 Za  Petra a Martu Ostrohiňových 
7.4. Štvrtok  17:00 Za  Jozefa Švaba a syna Miroslava 
8.4. Piatok  17:00 Aid. 

      

10.4. 

 

Nedeľa    8:30 Na úmysel 
 11:00 Za  Elenu Medveďovú 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra 4. apríla máme slávnosť Zvestovania Pána, je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude 

v Jaseni o 17:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec. 
 Od 7.4.–10.4., teda od štvrtku do nedele, prídu do našej farnosti relikvie sv. Ján Pavla II. 

(kvapka krvi). Prvé dva dni relikvie budú v Jasení, ďalšie dva v Predajnej. Relikvie privítame 
vo štvrtok 7. apríla na sv. omši o 17:00 hod. v Jasení. Po omši bude krátka adorácia. 
V nasledujúci deň, piatok 8. apríla budú relikvie vyložene v kostole v Jasení od 12:00 hod. 
do sv. omši o 17:00 hod.  V sobotu 9. apríla relikvie budú vyložene v kostole v Predajnej od 
12:00 hod. do večernej sv. omši o 18:00 hod.  V nedeľu 10. apríla relikvie budú na sv. omši 
v Predajnej.  Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý môže zapísať. Prosíme, aby 
na každú polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby. 
Je to veľká milosť pre nás že, človeka ktorého väčšina z nás poznala a ktorého Cirkev 
uznala svätým bude v našej farnosti. Preto nájdite si čas a príďte si uctiť pozostatky sv. Jána 
Pavla II. 

 V pondelok 11. apríla privítame v našej farnosti členov Pallotínskej Provinciálnej Rady 
z Varšavy, ktorá navštevuje naše komunity v Čechách a na Slovensku. Vizitatormi budú o. 
Waldemar Pawlik a o. Tomaš Plawny. Našich vizitatorov privítame na sv. omši o 18:00 hod. 
vo farskom kostole. Naši hostia sa túžia stretnúť s farníkmi preto Vás všetkých pozývame.  

 Blížia sa voľby hlavnej horliteľky Ružencového bratstva. Každá z členok dostane papierik 
na ktorom prosíme napísať meno hlavnej horliteľky a odovzdať ho na budúci mesiac. 

 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 400,- €, z toho v Jasení 210,- €.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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


