
P R E D A J N Á                                      21.4.2019 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
Veľkonočná 

nedeľa 21.4. 1030 Poďakovanie za dožitých 50. rokov, s prosbou 
o zdravie, Božiu pomoc a požehnanie 

Veľkonočný pondelok 22.4. 1030 Za † rodičov Magdalénu a Rudolfa 
Streda 24.4. 1800 Aid. 
Piatok 26.4. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 27.4. 1800 Za † Katarínu Šuhajdovú r. Králikovú a Jána Králika 

Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 28.4. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti.  
 V stredu 24.4. o 19:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 V sobotu 27.4. vo farnosti Tornaľa sa uskutoční s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom 

Diecézne stretnutie mládeže. Program začína o 9:30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej 
nasleduje slávnostná svätá omša. 

 Na budúcu nedeľu 28.4. 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 prinášajú: Témy: história slávenia Veľkonočného 
trojdňia; procesia na oslavu vzkrieseného Krista. Duchovná obnova: traja svedkovia a tri 
svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych; Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja. Rozhovor 
s pátrom Milanom Bubákom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,-€, z toho v Predajnej 260,-€. Pán Boh 
zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého svätého Týždňa; tým ktorí spievali pašie a viedli liturgické spevy, pani 
organistke, lektorom, miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí vyzdobili kvetmi Boží 
hrob a upratovali náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na bohoslužbách.  

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 11. mája 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Juraj 
Spišiak, ktorý pochádza z farnosti Hronec, a Nora Rudnayová, ktorá pochádza z farnosti Brezno - 
Mazorníkovo.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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                                           21.4.2019 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
21.4. Veľkonočná nedeľa 9:00 Za Božiu pomoc pre Janku s rodinou 
22.4. Veľkonočný pondelok 9:00 Za zdravie syna a jeho rodinu 
23.4. Utorok 17:00 Za  Juraja a Jána Malčekových 
25.4. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 

 

28.4. 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

  8:30 Za  syna Jána 
11:00 Za  manželku a rodičov Rochockých a Zelenčíkových 

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. 
 V stredu 24.4. o 19:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam 

všetkých členov. 
 V sobotu 27.4. vo farnosti Tornaľa sa uskutoční s otcom biskupom Stanislavom Stolárikom 

Diecézne stretnutie mládeže. Program začína o 9:30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej 
nasleduje slávnostná svätá omša. 

 Na budúcu nedeľu 28. 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 pomodlíme v kostole 
o 17:00 hod. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: Témy: história slávenia Veľkonočného 
trojdňia; procesia na oslavu vzkrieseného Krista. Duchovná obnova: traja svedkovia a tri 
svedectvá, že Ježiš vstal z mŕtvych; Božie milosrdenstvo je posolstvo pokoja. Rozhovor 
s pátrom Milanom Bubákom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,- €, z toho v Jasení 360,- €. Boh 
zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

prežitiu celého svätého Týždňa; tým ktorí spievali a recitovali pašie a viedli liturgické spevy, 
pani organistke, lektorkám, miništrantom, pánu kostolníkovi, tým ktorí pripravili a vyzdobili 
kvetmi Boží hrob aj tým, ktorí upratovali náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na 
bohoslužbách.  

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 4. mája 2019 chcú uzatvoriť manželstvo Matej 
Kvačkaj a Viktória Kvačkajová, ktorí pochádzajú z farnosti Jasenie. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


