
P R E D A J N Á                                      17.4.2022 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
Veľkonočná nedeľa 17.4. 1030 Za † Júliu a Ondreja Foltinocov 
Veľkonočný pondelok 18.4. 1030 Požehnanie pre Miška a Lucku 10. rokov manželstva, a Leu 

Streda 20.4. 1800 Za † manžela Ľubomíra a jeho rodičov 
Piatok 22.4. 1800 Poďakovanie za Božiu pomoc 
Sobota 23.4. 1800 Za † Jána a Annu Mamojových a dcéru Máriu 
2. Veľkonočná nedeľa 
(Sviatok B. milosrdenstva) 24.4. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 Na budúcu nedeľu 24.4. máme sviatok Božieho milosrdenstva. 15. min. pred sv. omšou, 

čiže o 9:30 hod. sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Každý, kto si v tento 
sviatok, v kostole alebo v kaplnke 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. 
Očakávajúc na tento deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín v špeciálnej prílohe venovanej aktuálnej synode 
približujú, ako jednotlivé slovenské diecézy prijali synodálne výzvy; Zameriavajú sa na 
jednu z najväčších osobností Katolíckej cirkvi 20. a 21. storočia – emeritného pápeža 
Benedikta XVI., ktorý oslávil na Bielu sobotu 95 rokov života; Prinášajú rozhovor s 
olomouckým emeritným pomocným biskupom Josefom Hrdličkom; Prestavujú mladého 
zvonolejára Jakuba Vorobeľa, ktorý odlial zvon ako dar pre pápeža Františka; Približujú 
svedectvá o Božej milosti tam, kde by ste ich možno nečakali; Predstavujú misionára Petra 
Kučáka, MC, ktorý prináša Krista v duchu charizmy Matky Terezy ľuďom na okraji 
spoločnosti; V rubrike Deťom pozývajú Katolícke noviny najmladších čitateľov vytvoriť si 
trojrozmernú maketu prázdneho Kristovho hrobu. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého Svätého týždňa; tým ktorí viedli liturgické spevy, organistom, lektorom, 
miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí pripravili a vyzdobili kvetmi Boží hrob 
a poriadili náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na bohoslužbách. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajem radostné prežitie veľkonočných sviatkov,  
nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána. 



 

J A S E N I E                                           17.4.2022 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
17.4. Veľkonočná nedeľa 9:00 Za  Juraja Malčeka a rodičov 
18.4. Veľkonočný pondelok 9:00 Poďakovanie za dožitých 90. rokov života 
19.4. Utorok 17:00 Za  rodičov Laurincových a ich deti 
21.4. Štvrtok 17:00 Za  starých rodičov Malčekových, Zelenčíkových a Halgašových 

 

24.4. 
2. Veľkonočná nedeľa 
(Sviatok B. milosrdenstva) 

  8:30 Za 50. rokov manželstva o Božiu pomoc, a za jubilantky Máriu a Valériu 

11:00 Za  Štefana 
OZNAMY 

 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude o 9:00 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 24. apríla máme sviatok Božieho milosrdenstva. 15. min. pred prvou sv. 

omšou, čiže o 8:15 hod. sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Každý, kto si v 
tento sviatok, v kostole alebo v kaplnke 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. 
Očakávajúc na tento deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. 
Korunku k Božiemu milosrdenstvu v stredu, piatok a sobotu sa môžete pomodliť v kostole 
o 17:00 hod. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín v špeciálnej prílohe venovanej aktuálnej synode 
približujú, ako jednotlivé slovenské diecézy prijali synodálne výzvy; Zameriavajú sa na 
jednu z najväčších osobností Katolíckej cirkvi 20. a 21. storočia – emeritného pápeža 
Benedikta XVI., ktorý oslávil na Bielu sobotu 95 rokov života; Prinášajú rozhovor s 
olomouckým emeritným pomocným biskupom Josefom Hrdličkom; Prestavujú mladého 
zvonolejára Jakuba Vorobeľa, ktorý odlial zvon ako dar pre pápeža Františka; Približujú 
svedectvá o Božej milosti tam, kde by ste ich možno nečakali; Predstavujú misionára Petra 
Kučáka, MC, ktorý prináša Krista v duchu charizmy Matky Terezy ľuďom na okraji 
spoločnosti; V rubrike Deťom pozývajú Katolícke noviny najmladších čitateľov vytvoriť si 
trojrozmernú maketu prázdneho Kristovho hrobu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého Svätého týždňa; tým ktorí recitovali pašie a viedli liturgické spevy, 
organistkám, lektorkám, miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí pripravili a vyzdobili 
kvetmi Boží hrob aj tým, ktorí poriadili náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na 
bohoslužbách. 

Všetkým farníkom a hosťom prajem radostné prežitie veľkonočných sviatkov,  
nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána. 


