
P R E D A J N Á                                       20.04.2014 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY: 
Veľkonočná 
Nedeľa 20.04.2014 1000 Za † otca Štefana a starých rodičov 

Veľkonočný 
Pondelok 21.04.2014 1000 Za † Vojtecha Kňazovického a rodičov 

Utorok 22.04.2014 1830 Aid. 
Streda 23.04.2014 1830 Za † manžela Vojtecha a jeho rodičov 
Štvrtok 24.04.2014 1830 Aid. 
Piatok 25.04.2014 1830 Aid. 
Sobota 26.04.2014 800 Aid. 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 27.04.2014 830 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 bude len jedna sv. omša o 10:00 hod. 
 Večeradlo bude v utorok hodinu pred sv. omšou. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok 25. apríla o 19:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 27. apríla budeme prežívať sviatok Božieho milosrdenstva. V tento deň sa 

vo Vatikáne uskutočni svätorečenie dvoch pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Aby sme mohli 
všetci sledovať priamy prenos z Ríma v televízii (STV 1, TV Lux o 10:00 hod.,) alebo v rádio, sv. 
omša v farskom kostole v Predajnej bude len jedna o hod. 8:30. Hodinu pred sv. omšou bude 
možnosť pristúpiť k sv. zmierenia. Každý, kto si na tento sviatok, v kostole alebo v kaplnke 
nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných 
odpustkov (svätá spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a 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 sviatok, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu 
deviatnika. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí 
s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 

 Prvé sv. prijímanie pre deti z Predajnej bude v nedeľu 8. júna 2014. 
 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú témy: - Ježišovo zmŕtvychvstanie; - veľkonočná 

liturgia zjavuje Ježišovu tvár; - Mária Magdaléna a ženy, ktoré sprevádzali Ježiša; - história 
pápežského požehnania Urbi et Orbi; a taktiež Katolícke noviny pred svätorečením prinášajú 
osobné spomienky kardinála Jozefa Tomka na Jána Pavla II. a predstavujú osobnosť Jana XXIII. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 339,- € a 32 centov, z toho v Predajnej 163,- € a 
57 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. 
 

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                                            20.04.2014 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY 
 

20.4. 
 

Nedeľa 
 

8:30 Poďakovanie za 60. rokov, s prosbou o zdravie, Božiu pomoc 
a milosti do ďalších rokov života 

11:00 Za  Petra Babku nedožitých 60. rokov, rodičov a švagra 
21.4. Pondelok 8:30 Za  syna, manžela a starých rodičov 
22.4. Utorok 17:30 Za dobrodincov a spolupracovníkov Pallotínov 

 23.4. Streda 17:30 Za  Matúša Hatalu 
24.4. Štvrtok 17:30 Za  Františka 10. výr. 
25.4. Piatok 17:30 Za  rodinu Jozefa Šucha 
26.4. Sobota 9:00 Aid. 

 

27.4. 

 

Nedeľa 8:30 Za  syna Jána Miklošku 
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, 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 bude len jedna sv. omša o 8:30 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu 27. apríla budeme prežívať sviatok Božieho milosrdenstva. V tento deň sa 
vo Vatikáne uskutočni svätorečenie dvoch pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Aby sme mohli 
všetci sledovať priamy prenos z Ríma v televízii (STV 1, TV Lux o 10:00 hod.,) alebo v rádio, 
sv. omša v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Hodinu pred sv. omšou bude možnosť pristúpiť 
k sv. zmierenia. Každý, kto si na tento sviatok, v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí obraz 
Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá 
spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a 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 sviatok, každý deň 15. min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 

 Prvé sv. prijímanie pre deti z Jasenia bude v nedeľu 25. mája 2014. 
 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín prinášajú témy: - Ježišovo zmŕtvychvstanie; - 

veľkonočná liturgia zjavuje Ježišovu tvár; - Mária Magdaléna a ženy, ktoré sprevádzali Ježiša; - 
história pápežského požehnania Urbi et Orbi; a taktiež Katolícke noviny pred svätorečením 
prinášajú osobné spomienky kardinála Jozefa Tomka na Jána Pavla II. a predstavujú osobnosť 
Jana XXIII. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 339,- € a 32 centov, z toho v Jasení 175,- € a 
75 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. 
 

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


