
P R E D A J N Á                                     26.03.2017 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.03. 945 Za farníkov 
Pondelok 27.03. 1800 Za † Vojtecha Bobáka 20. výr. 
Streda 29.03. 1800 Za † Jozefa Medveďa nedož. 63. rokov 
Štvrtok 30.03. 1800 Za † Brigitu Snopkovú 1. výr. 
Piatok 31.03. 1800 Za zdravie a Božiu pomoc 

Sobota 01.04. 1800 Prvá sobota - fatimská pobožnosť 
Za † Jozefa Fekiača nedož. 93. rokov 

Nedeľa 02.04. 945 Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra v týždni sv. omše budú o hodinu neskôr, čiže o 18:00 hod. 
 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa modlime Sedembolestný ruženec a po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlíme Krížovú cestu.  
 1. apríla máme prvú sobotu v mesiaci a náš „fatimský deviatnik“. Fatimskú 

pobožnosť začneme o 18:00 hod. a následne bude sv. omša.  
Na žiadosť nášho diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika udelila 
Apoštolská penitenciária milosť získavania úplných odpustkov počas prípravy na 
zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panna Márie. Pre všetkých veriacich 
diecézy, pri splnení obvyklých podmienok, ktorí sa zúčastnia na: pobožnostiach 
spojených s návštevou putovnej sochy Panny Márie fatimskej, pobožnostiach 
prvých sobôt od 4. februára do 7. októbra 2017, ako aj pre všetkých veriacich, 
ktorí sa z dôvodu choroby alebo iného vážneho dôvodu nemôžu fyzicky zúčastniť 
na modliacom sa spoločenstve, ale sa s ním duchovne spoja modlitbou. 

 Katolícke noviny v čísle 12: sa zameriavajú na slávnosť Zvestovania Pána; 
prinášajú rozhovor so šprintérom Jánom Volkom, strieborným medailistom z ME 
v atletike; odpovedajú na otázku, čo dáva a čo berie celibát. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 820,- €, z toho v Predajnej 170,- 
€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 



 

J A S E N I E                                          26.03.2017 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
 

26.3. 
 

Nedeľa 8:30 Poďakovanie za 80. rokov života a Božiu pomoc do ďalších rokov 
11:00 Za Božiu pomoc a za   manželku 

28.3. Utorok 17:00 Za  Martina Varlu a jeho starých rodičov Annu a Jozefa a uja Paľka 
29.3. Streda 17:00 Aid. 
30.3. Štvrtok 17:00 Aid. 
31.3. Piatok 17:00 Za  rodičov Jána a Emíliu 5. výr. 
  1.4. Sobota 17:00 Prvá sobota - fatimská pobožnosť 

Za farníkov 
 

  2.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Kováčika nedož. 90. rokov 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od utorka v týždni sv. omše budú o hodinu neskôr, čiže o 17:00 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 stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlíme Krížovú cestu.  

 1. apríla máme prvú sobotu v mesiaci a náš „fatimský deviatnik“. Fatimskú 
pobožnosť začneme o 17:00 hod. a následne bude sv. omša.  
Na žiadosť diecézneho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika udelila Apoštolská 
penitenciária milosť získavania úplných odpustkov počas prípravy na zasvätenie 
diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panna Márie. Pre všetkých veriacich diecézy, pri 
splnení obvyklých podmienok, ktorí sa zúčastnia na: pobožnostiach spojených s 
návštevou putovnej sochy Panny Márie fatimskej, pobožnostiach prvých sobôt od 
4. februára do 7. októbra 2017, ako aj pre všetkých veriacich, ktorí sa z dôvodu 
choroby alebo iného vážneho dôvodu nemôžu fyzicky zúčastniť na modliacom sa 
spoločenstve, ale sa s ním duchovne spoja modlitbou. 

 Katolícke noviny v čísle 12: sa zameriavajú na slávnosť Zvestovania Pána; 
prinášajú rozhovor so šprintérom Jánom Volkom, strieborným medailistom z ME 
v atletike; odpovedajú na otázku, čo dáva a čo berie celibát. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 820,- €, z toho v Jasení 650,- €. 
Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
 a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


