
P R E D A J N Á                                      08.04.2018 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
STREDA    Spomienka   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 
BIBLICKÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 8.4. 1000 Za farníkov 

Pondelok 9.4. 1800 Za † Jozefa a Viktóriu a ich rodičov a krstných rodičov 
Streda 11.4. 1800 Za † Vojtecha Bobáka a jeho rodičov 
Štvrtok 12.4. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 13.4. 1700 O Božie milosrdenstvo a dary Ducha Svätého pre Máriu s rodinou 
Sobota 14.4. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 15.4. 945 Za † brata Miroslava 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra t.j. pondelok 9.4. máme z 25. marca prenesenú slávnosť Zvestovania Pána. 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec, a vo 

štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 10.4. o 18:45 hod. pozývame miništrantov z Predajnej do farskej klubovne 

na stretnutie. 
 V piatok a sobotu 13 a 14. apríla našu farnosť navštívia členovia Pallotínskej 

Provinciálnej Rady z Varšavy. Hosťami budú viceprovinciál o. Waldemar Pawlik 
a provinciálny ekonóm o. Tomaš Plawny. Našich hostí privítame v sobotu v Jasení na 
sv. omši o 8:00 hod. Na túto sv. omšu pozývame všetkých farníkov. 

 V piatok 13.4. sv. omša bude o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 Taktiež v piatok o 17:30 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej 

prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 
 Najbližšia nedeľa 15. apríla je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a 

predsa je veľmi malo čítaná v našich rodinách. Preto v nasledujúcu nedeľu obetujme 
aj pár chvíľ doma spoločnému rodinnému čítaniu sv. Písma a rozjímaním nad nim si 
prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V sobotu 5. mája 2018 v Rimavskej Sobote sa uskutoční Diecézne večeradlo 

Mariánskeho kňazského hnutia. Plagát s programom je na nástenke. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 300,- €, z toho v Predajnej 135,- €. Pán Boh 

zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. 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                                           08.04.2018 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
STREDA    Spomienka   Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 
BIBLICKÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
 

8.4. Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

  8:30 Za  Máriu Beraxovú 1. výr. a manžela Štefana Beraxu 
  

9.4. Pondelok 17:00 Za farníkov 
10.4. Utorok 17:00 Za Magdalénu, za božiu pomoc v chorobe 
11.4. Streda 17:00 Za  Annu Šárikovú 30. deň 
12.4. Štvrtok 17:00 Za  Annu Bérešovú 

   13.4. Piatok 16:00 Za  Júliusa Pauliaka a rodičov Máriu a Viliama 
14.4. Sobota   8:00 Aid. 

 

15.4. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 
11:00 Za  Juraja a Jána Malčeka 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra t.j. pondelok 9.4. máme z 25. marca prenesenú slávnosť Zvestovania Pána. 
 V utorok 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 a sobotu 13 a 14. apríla našu farnosť navštívia členovia Pallotínskej 

Provinciálnej Rady z Varšavy. Hosťami budú viceprovinciál o. Waldemar Pawlik 
a provinciálny ekonóm o. Tomaš Plawny. Našich hostí privítame v sobotu v Jasení na 
sv. omši o 8:00 hod. Na túto sv. omšu pozývame všetkých farníkov. 

 V piatok 13.4. sv. omša bude o hodinu skôr, čiže o 16:00 hod. 
 Taktiež v piatok o 17:30 hod. pozývame do farskej klubovne v Predajnej 

prvoprijímajúce detí na nácvik spevu. 
 Najbližšia nedeľa 15. apríla je biblickou nedeľou. Vieme, že Biblia je knihou života a 

predsa je veľmi malo čítaná v našich rodinách. Preto v nasledujúcu nedeľu obetujme 
aj pár chvíľ doma spoločnému rodinnému čítaniu sv. Písma a rozjímaním nad nim si 
prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto vzácnej knihe. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V sobotu 5. mája 2018 v Rimavskej Sobote sa uskutoční Diecézne večeradlo 

Mariánskeho kňazského hnutia. Plagát s programom je na nástenke. 
 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 300,- €, z toho v Jasení 165,- €. Pán Boh 

zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

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


