
P R E D A J N Á                                       31.03.2013 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

 
 
 

ÚMYSLY: 
Veľkonočná 
Nedeľa 

    
31.03.2013 1000 Za † Jozefa Grláka 

Veľkonočný 
Pondelok 01.04.2013 1000 Za † Štefana Muku 
Utorok 02.04.2013 1830 Za † Mariána 
Streda 03.04.2013 1830 Na úmysel  
Štvrtok 04.04.2013 1830 Za † Boženu Simanovú 1. výr. a manžela 
Piatok 05.04.2013 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 06.04.2013 800 Za † Máriu Gajdošovú nedož. 90. rokov, jej manžela, syna 
a rodičov 

Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 07.04.2013 945 Za Ružencové Bratstvo 

 

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, liturgickej službe, 
pánu kostolníkovi, tým ktorí vyzdobili kvetmi Boží hrob. Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu účasť na 
bohoslužbách.  

 V mene nás kňazov a farníkov veľmi krásne ĎAKUJEME pánom Dušanovi Peťko, Františkovi 
Hôrcíkovi a Pavlovi Luptovčiakovi za rekonštrukciu Božieho hrobu v našom kostole. Celý projekt stal 
1291,-€ 78 centov a minulú nedeľu zo zbierky sa vyzbieralo 257,-€ 82 centov. Ďakujeme Ružencovému 
bratstvu, ktoré sfinancovalo tento projekt a taktiež všetkým farníkom ktorí prispeli na rekonštrukciu. 
Všetkým Pán Boh zaplať. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Zajtra, vo veľkonočný pondelok, bude len jedna sv. omša o 10:00 hod.  
 Od utorka sv. omše v Predajnej budú večer o 18:30 hod. 
 Vo štvrtok po omši bude krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po veľkonočnej spovedi ale kto by veľmi 
potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým tento mesiac 
nepôjdeme, urobíme to v na prvý piatok mája. 

 Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 10. min. pred 
sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. V tento sviatok putujeme do Sanktuária Božieho 
Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Všetkých, ktorí sa prihlásili informujeme, že odchod autobusu je 
o hod. 6:45 z námestia v Predajnej.  

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín sa venuje inauguračnej svätej omši Svätého Otca Františka 
a prinášajú podstatnú časť jeho homílie; Duchovna obnova sa venuje Ježišovej úzkosti a Getsemanskej 
záhrade, keď sa potil krvou; a taktiež témy: okolnosť Pánovej smrti, ktorú zachytil v evanjeliu iba Ján – 
„a hneď vyšla krv a voda“; Ježiš – Muž bolesti a poníženia na kríži, a iné. 

 Drahí farníci, pán farár ide od 4. apríla do 2. mája na liečenie do Piešťanských kúpeľov. Počas jeho 
neprítomnosti všetky farské záležitosti vybavuje pán kaplán Krištof. Keby sa vyskytlo niečo dôležité 
tak pán farár bude pod telefónnym číslom 0907494857. Z tohto dôvodu od budúcej nedeli meníme – 
len na určený čas - poriadok nedeľných sv. omši. Nebude sv. omši o 7:00 hod ráno. Ďakujeme za 
pochopenie. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltaniovej. Ešte raz všetkým ochotníkom ďakujeme za 
upratanie kostola pred sviatkami. 

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                                            31.03.2013 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu 
Pánovho Zmŕtvychvstania 

ÚMYSLY: 
 

31.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Františka Kvačkaja 28. výr. a rodičov Kvačkajových 
a Ťažkých 

11:00 Za  Štefana a Annu Barančokových a ich rodičov 
1.4. Pondelok 8:30 Za  Jozefa Okosyho 3. výr. 
2.4. Utorok 17:30 Za farníkov 

   3.4. Streda 17:30 Aid. 
4.4. Štvrtok 17:30 Za  Helenu Medveďovú a jej sestry Máriu a Annu  
5.4. Piatok 17:30 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
6.4. Sobota 9:00 Za  Milana Búdu 2. výr., rodičov a starých rodičov 

   

7.4. 

 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jána Slameňa a jeho rodičov 

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, 
liturgickej službe, páni kostolníčke, tým ktorí pripravili a vyzdobili kvetmi Boží hrob aj tým 
všetkým, ktorí prišli upratať kostol. Ďakujeme aj Vám všetkým za Vašu 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.  
 Od utorka, večerne sv. omše v Jasení budú o 17:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po veľkonočnej spovedi ale kto by 
veľmi potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým 
tento mesiac nepôjdeme, urobíme to v na prvý piatok mája. 

 Veľkonočné dvojčíslo Katolíckych novín sa venuje inauguračnej svätej omši Svätého Otca 
Františka a prinášajú podstatnú časť jeho homílie; Duchovna obnova sa venuje Ježišovej 
úzkosti a Getsemanskej záhrade, keď sa potil krvou; a taktiež témy: okolnosť Pánovej smrti, 
ktorú zachytil v evanjeliu iba Ján – „a hneď vyšla krv a voda“; Ježiš – Muž bolesti a poníženia na 
kríži, a iné. 

 Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. Očakávajúc na tento sviatok, každý deň 10 
min. pred sv. omšou pamätajme na modlitbu deviatnika. V tento sviatok putujeme do 
Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Všetkých, ktorí sa prihlásili 
informujeme, že odchod autobusu je o hod. 6:45 z námestia v Predajnej.  

 Drahí farníci, pán farár ide od 4. apríla do 2. mája na liečenie do Piešťanských kúpeľov. Počas 
jeho neprítomnosti všetky farské záležitosti vybavuje pán kaplán Krištof. Keby sa vyskytlo 
niečo dôležité tak pán farár bude pod telefónnym číslom 0907494857. Z tohto dôvodu od 
budúcej nedeli meníme – len na určený čas - poriadok nedeľných sv. omši v Predajnej. Nebude 
sv. omši o 7:00 hod ráno. Ďakujeme za pochopenie. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7 pani Handlírovej. Ešte raz všetkým ochotníkom 
ďakujeme za upratanie kostola pred sviatkami. 
 

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


