
P R E D A J N Á                                      11.4.2021 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Sviatok Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK  Spomienka Sv. Martina I., pápeža a mučeníka 

ÚMYSLY 
2. Veľkonočná nedeľa  
(Sviatok B. milosrdenstva) 11.4. 945 (úmysel z Jasenia) 
Streda 14.4.  Za † Máriu Stančíkovú a rodičov Jána a Annu Mamojkových 
Piatok 16.4.  Na úmysel rodiny 
Sobota 17.4.  Aid.  
Nedeľa 18.4. 945 (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Dnes t.j. nedeľa 11. apríla sa napoludnie na desať minút rozoznejú zvony 

katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí 
zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. 

 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Úmysly na mesiac apríl a máj zapisujem 
telefonický: 048/6192133 alebo 0907494857. 

 Farský kostol v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu (do 15 min.) bude 
otvorený v stredu 14.4. a piatok 16.4. od 17:00-18:00 hod. Prosím o dodržiavanie 
časových limitov a počtu max. 6 osôb v kostole. Prosím, aby do kostola prichádzali 
len tí, ktorí sú úplne zdraví, aby sme neriskovali nakazenie iných. Taktiež prosím o 
dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení (dezinfekcia, rúško, odstup). 

 V piatok 16. apríla je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Na kostol v Predajnej bohuznáme rodiny obetovali 40,- a 100,- €. Pán Boh zaplať za 

milodary. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                           11.4.2021 

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 
Sviatok Božieho milosrdenstva 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK  Spomienka Sv. Martina I., pápeža a mučeníka 

ÚMYSLY 
11.4. 2. Veľkonočná nedeľa 

(Sviatok B. milosrdenstva) 
 Poďakovanie za Božie požehnanie a pomoc pre Elenu s rodinou 

13.4. Utorok  Za zdravie a Božiu pomoc jubilantom Evke a Martinovi pri 60. výr. 
narodenia 

15.4. Štvrtok  Za  Juraja Malčeka a rodičov 
18.4. Nedeľa  Za  manžela Jána Turňu, jeho brata Jozefa, rodičov a starých 

rodičov 
OZNAMY 

 Dnes t.j. nedeľa 11. apríla sa napoludnie na desať minút rozoznejú zvony 
katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí 
zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. 

 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Úmysly na mesiac apríl a máj zapisujem 
telefonický: 048/6192133 alebo 0907494857. 

 Filiálny kostol v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu (do 15 min.) bude 
otvorený v utorok 13.4. a vo štvrtok 15.4. od 17:00-18:00 hod. Prosím o 
dodržiavanie časových limitov a počtu max. 6 osôb v kostole. Prosím, aby do kostola 
prichádzali len tí, ktorí sú úplne zdraví, aby sme neriskovali nakazenie iných. Taktiež 
prosím o dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení (dezinfekcia, 
rúško, odstup). 

 V piatok 16. apríla je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Na kostol v Jasení bohuznáme osoby a rodiny obetovali 3x po 20,- €. Pán Boh 

zaplať za milodary. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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


