
P R E D A J N Á                                      12.04.2015 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

ÚMYSLY: 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 12.04. 945 Za † Vojtecha Kňazovického 

Pondelok 13.04. 1800 Za † Pavla 
    
Streda 15.04. 1800 Za † rodinu Lehoczkú a Michalčikovú 
    
Piatok 17.04. 1800 O požehnanie pre Maťka a Dominiku 
Sobota 18.04. 1800 Za farníkov 

Nedeľa 19.04. 945 Poďakovanie za 45. rokov manželstva Márii 
a Karola Fekiač 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. počas ktorej sa pomodlíme Korunku 

k Božiemu milosrdenstvu. Každý, kto si v dnešný 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.  

 Včera v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva pápež František zverejnil bulu 
Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva) ohlásenia mimoriadneho jubilea Svätého roku 
milosrdenstva. Ten sa začne 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, pri príležitosti 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu a záver Svätého 
roku milosrdenstva je stanovený na slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016. Pri tejto 
príležitosti pripomínam, že korunku k Božiemu milosrdenstvu sa modlime počas 
nedeľňajšej pobožnosti. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V piatok 17. apríla o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Dňa 9. mája 2015 t.j. sobota, organizujeme púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lageweniki, ktorá je súčasťou 11. Rozhlasovej púte Rádia Lumen. Kto by mal 
záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo u p. Zdeny Peťkovej do konca mesiaca. 
Cena púte je vo výške 15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr.  

 Dnes bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom a Strednom 
východe. 

 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 325,- €, z toho v Predajnej 190,- €. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                           12.04.2015 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

ÚMYSLY:  
 

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 
14.4. Utorok  17:00 Za  Máriu a Mateja Magaňových 

    
16.4. Štvrtok  17:00 Za  Juraja Malčeka 
17.4. Piatok  17:00 Aid. 

    
      

19.4. 

 

Nedeľa   8:30 Za  Miroslava Švaba 
 11:00 Za  otca Jána a syna Juraja 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. počas ktorej sa pomodlíme Korunku 

k Božiemu milosrdenstvu. Každý, kto si v dnešný 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. 

 Včera v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva pápež František zverejnil bulu 
Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva) ohlásenia mimoriadneho jubilea Svätého roku 
milosrdenstva. Ten sa začne 8. decembra 2015 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, pri príležitosti 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu a záver Svätého 
roku milosrdenstva je stanovený na slávnosť Krista Kráľa 20. novembra 2016. Pri tejto 
príležitosti pripomínam, že korunku k Božiemu milosrdenstvu sa modlime počas 
nedeľňajšej pobožnosti. 

 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. 

 Dňa 9. mája 2015 t.j. sobota, organizujeme púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lageweniki, ktorá je súčasťou 11. Rozhlasovej púte Rádia Lumen. Kto by mal 
záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo u p. Zdeny Peťkovej do konca mesiaca. 
Cena púte je vo výške 15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr. 

 Dnes bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom a Strednom 
východe. 

 Na Boží hrob v Jeruzaleme sa vyzbieralo 325,- €, z toho v Jasení 135,- €. 
 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 8. pani Cibuľovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  
a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 


