
P R E D A J N Á                                       05.04.2015 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY: 
Veľkonočná 
Nedeľa 05.04. 1030 Za Ružencové bratstvo 
Veľkonočný 
Pondelok 06.04. 1030 Za † Annu, Júliusa a ich rodinu 
    
Streda 08.04. 1800 Za † Lydiu 25. rokov a Ivana 
    
Piatok 10.04. 1800 Za farníkov 
Sobota 11.04. 1800 Za † Miroslava Rybára 
Nedeľa 
Božieho 
milosrdenstva 

12.04. 945 Za † Vojtecha Kňazovického 

OZNAMY: 
 Bratia a sestry, ďakujem 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 sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec; Večeradlo bude 

v piatok hodinu pred sv. omšou a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Tak tiež v piatok 10. apríla o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. 

Pozývame deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 12. apríla budeme prežívať sviatok Božieho milosrdenstva. 

Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu 
deviatnika. 

 Oznamujem, že Prvé sv. prijímanie pre deti zo základnej školy v Predajnej bude v nedeľu 
31. mája, a zo základnej školy v Jasení bude v nedeľu 24. mája. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: 
Duchovná obnova: Jób - predobraz Ježiša Krista a vzkriesenia v našom živote; Lazárovo 
vzkriesenie. 
Téma: príbeh biblických sestier Marty a Márie; história a tradícia stavania takzvaných 
Božích hrobov. 
Rozhovor: so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi Cyrilom Vasiľom; s operným 
spevákom Miroslavom Dvorským. 
 Na kostol dve bohuznáme osoby obetovali po 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. 

 

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                                           05.04.2015 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY: 
 

05.4. 
 

Nedeľa 9:00 Za Ružencové Bratstvo 
  

06.4. Pondelok 9:00 Za  Helenu Medveďovú, súrodencov a rodičov 
07.4. Utorok 17:00 Za  Máriu Filipkovú 
    
09.4. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantku pri príležitosti 85. rokov 
    
    

      

12.4. 
Nedeľa 
Božieho  
milosrdenstva 

8:30 Poďakovanie za 40. rokov manželstva, s prosbou 
o Božiu pomoc pre jubilantov a ich rodinu 

11:00 Za  Emila Rosu, syna Jaroslava a rodičov 
OZNAMY: 

 Bratia a sestry, ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu 
prežitiu celého svätého Trojdnia; tým ktorí spievali pašie a liturgické spevy, pani 
organistke, miništrantom, páni kostolníčke, 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 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. 

 Na budúcu nedeľu 12. apríla budeme prežívať sviatok Božieho milosrdenstva. 
Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu 
deviatnika. 

 Oznamujem, že Prvé sv. prijímanie pre deti zo základnej školy v Jasení bude v nedeľu 24. 
mája, a  zo základnej školy v Predajnej bude v nedeľu 31. mája. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú: 
Duchovná obnova: Jób - predobraz Ježiša Krista a vzkriesenia v našom živote; Lazárovo 
vzkriesenie. 
Téma: príbeh biblických sestier Marty a Márie; história a tradícia stavania takzvaných 
Božích hrobov. 
Rozhovor: so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi Cyrilom Vasiľom; s operným 
spevákom Miroslavom Dvorským. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. 

 

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


