
P R E D A J N Á                                       16.04.2017 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
Veľkonočná nedeľa 16.4. 945 Za farníkov 
Veľkonočný pondelok 17.4. 1030 Za † Jozefa Solčaního 
Streda 19.4. 1800 Za † brata Miroslava Rybára 
Štvrtok 20.4. 1800 Za † rodičov Ondreja a Annu 
Piatok 21.4. 1800 Poďakovanie jubilujúcich manželov 
Sobota 22.4. 1800 Za † Jozefa Cibuľu 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 23.4. 800 Za farníkov 

OZNAMY 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 

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

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok 21. apríla bude o 19:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie pre detí, ktoré sa 

pripravujú na 1. sv. prijímanie v Predajnej aj ich rodičov. Stretnutie bude ohľadom 
organizačných pokynov a skúšanie rúch.  

 Na budúcu nedeľu 23. apríla máme Druhú veľkonočnú nedeľu a teda sviatok Božieho 
milosrdenstva. Očakávajúc na tento deň, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na 
modlitbu deviatnika. 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.  
Keďže v tento deň my kňazi putujeme do svätyne Božieho milosrdenstva v SNV, vo 
farskom kostole sv. omša bude skôr, o 8:00 hod.!!! A 15. min. pred sv. omšou, čiže o 7:45 
hod. sa spoločne pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pre mali záujem, 
spoločná púť do SNV pre farníkov sa ruší. Existuje teda možnosť individuálnej účastí. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: Téma: Bazilika Božieho hrobu 
v Jeruzaleme; Duchovná obnova: symbolika vody v liturgií Veľkonočnej vigílie; Ježišov 
pohreb bol tradičný i nezvyčajný; Rozhovory: s kardinálom Jozefom Tomkom a s 
biskupom Františkom Rábekom. Životné jubileum Benedikta XVI: emeritný pápež 
Benedikt XVI. oslávi na Veľkonočnú nedeľu 90 rokov. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1005,- €, z toho v Predajnej 215,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. 
 

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



 

J A S E N I E                                           16.04.2017 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
 

16.4. 
 
Veľkonočná nedeľa 8:30 Za  Štefana 

11:00 Za  Juraja a Jána Malčekových 
17.4. Veľkonočný pondelok 9:00 Gregorianka 
18.4. Utorok 17:00 Za  manžela Emila, syna Jaroslava a starých rodičov 
19.4. Streda 17:00 Za  syna Miroslava a manžela Jozefa 
20.4. Štvrtok 17:00 Za  manžela Jána a jeho rodičov 
21.4. Piatok 17:00 Za  Emila a Jozefa s manželkami 
22.4. Sobota 7:30 Gregorianka 

 

23.4. 
Nedeľa Božieho  
milosrdenstva 

8:00 Za  Júliusa Pauliaka a rodičov 
  

OZNAMY 
 Bratia a sestry, ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu 

celého svätého Trojdnia; tým ktorí spievali pašie a liturgické spevy, pani organistke, miništrantom, 
pánu kostolníkovi, tým ktorí pripravili a vyzdobili kvetmi Boží hrob aj tým všetkým, ktorí prišli 
upratať náš kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za účasť na bohoslužbách.  

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok sv. omša bude len jedna o 9:00 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 piatok 21. apríla o 17:45 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej na stretnutie, detí 

ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie v Jasení aj ich rodičov. Náplňou stretnutia bude: skúška 
detí (v tom svätej spovede), organizačné stretnutie rodičov a skúšanie rúch. 

 Na budúcu nedeľu 23. apríla máme Druhú veľkonočnú nedeľu a teda sviatok Božieho 
milosrdenstva. Očakávajúc na tento deň, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na 
modlitbu deviatnika. 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.  
Keďže v tento deň my kňazi putujeme do svätyne Božieho milosrdenstva v SNV, v Jasení bude 
len jedna sv. omša a to o 8:00 hod.!!! A 15. min. pred sv. omšou, čiže o 7:45 hod. sa spoločne 
pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pre mali záujem, spoločná púť do SNV pre 
farníkov sa ruší. Existuje teda možnosť individuálnej účastí. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: Téma: Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme; 
Duchovná obnova: symbolika vody v liturgií Veľkonočnej vigílie; Ježišov pohreb bol tradičný 
i nezvyčajný; Rozhovory: s kardinálom Jozefom Tomkom a s biskupom Františkom Rábekom. 
Životné jubileum Benedikta XVI: emeritný pápež Benedikt XVI. oslávi na Veľkonočnú 
nedeľu 90 rokov. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 1005,- €, z toho v Jasení 790,- €.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 100,- € a bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za 

Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Anny Kvačkajovej. 

 

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


