
Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa  

(25.03.2012) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 25.03.2012 
700 

 
945 

† Emil a Matilda Turčanoví a ich rodičia 
 
Za farníkov 

Pondelok 26.03.2012 1730 Aid. 
Utorok 27.03.2012 1730 † rodičia a sestry 
Streda 28.03.2012 1730 † Eduard Hraško, manželka a rodičia 
Štvrtok 29.03.2012 800 † Miroslav Slamka (3. výr.) 
Piatok 30.03.2012 800 † Vojtech Bobák (15. výr.)  
Sobota 31.03.2012 800 † Aid. 

Nedeľa 01.04.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za Ružencové Bratstvo 

 



OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude na Kalvárii o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“. 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 
Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré 
má podstúpiť. 

 V pondelok budeme prežívať Slávnosť „Zvestovania Pána“. Tento deň je aj dňom 
nenarodených detí.  

 V tomto týždni od štvrtku sa začína predveľkonočná spoveď v našom dekanáte. 
V Predajnej a v Jasení budeme spovedať na budúcu nedeľu 1. apríla od 16:00 do 
18:00 hod. Z tohto dôvodu sv. omše vo štvrtok, piatok a sobotu budú ráno o 8:00 
hod. 

 V tomto týždni krížová cesta pre deti bude v stredu pol hodiny pre sv. omšou, a pre 
dospelých v piatok o 17:00 hod., prosíme aby ste sa krížovú cestu pomodlili sami. 

 V sobotu nácvik spevu nebude. 
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 9:45 hod. začneme sláviť 
nie v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do 
kostola, kde bude pokračovať sv. omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale 
počkajme pri kríži. Nezabudnime si doniesť bahniatka. 

 Dnes 25. marca bude o 13:45 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. Prosíme rodičov, aby tieto stretnutia brali zodpovedne. 

 Taktiež dneska bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 V Katolíckych novinách v rubrike duchovná obnova si môžeme nájsť zamyslenie nad 
sviatosťou pomazania chorých, ktorá je znakom prítomného Ježiša Krista v živote 
chorého; a taktiež pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa rozhovor s manželmi Marcelom 
a Šárkou Sladkovskými zo Zlína, ktorí sa nezriekli dieťaťa s genetickou chybou. 

 Pri Katolíckych novinách je aj nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. 
 Milí bratia a sestry, ctitelia Božieho milosrdenstva, v roku 2012 Spoločnosť katolíckeho 
apoštolátu (pallotíni) slávi 20. výročie pôsobenia na Slovensku. Pallotínska rodina na 
celom svete začala 22. januára 2012 rok príprav na oslavy 50. výročia svätorečenia 
Vincenta Pallottiho, ktoré vyvrcholia 20. januára 2013.  
Vďační Bohu za jeho milosrdenstvo Vám pri tejto príležitosti ponúkame knihu pátra 
Adama Walczuka SAC s názvom „Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na 
Slovensku.“ 
Kniha hovorí nielen o tom, čo pallotíni vniesli do kultu Božieho milosrdenstva, ale tiež - 
ako to napísal J.E. Mons. biskup Stanislav Stolárik v predhovore tejto knihy – „je 
určitým návodom, ako čo najlepšie spoznať tajomstvo Božieho milosrdenstva a 
praktizovať ho vo všedných situáciách konkrétneho života“. 
Knihu si môžete kúpiť v sakristii v cene 5 EUR. Milodarmi za knihu podporíte 
Sekretariát pre apoštolát a Združenie katolíckeho apoštolátu.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 663 € a 7 centov, z čoho v Predajnej: 
261 €, 41 centov, a v Jasení: 401 €, 66 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa.



Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa  

(25.03.2012) 
J A S E N I E 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Slávnosť   Zvestovanie Pána 
 

ÚMYSLY: 
 

25.3 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Jozefa Okosyho 1. výr. 
11:00 O Božie požehnanie pre 90-ročnú jubilantku Annu Mikloškovú  

26.3 Pondelok 16:30 Za  rodičov Kvačkajových, Kučerových a Jána Malčeka 
27.3 Utorok 16:30 Za  Františka Kvačkaja, rodičov a brata Silvestra 
28.3 Streda 16:30 Za  Jána Šarinu 30.výr., dcéru Janku a celú zosnulú rodinu Šarinovú 
29.3 Štvrtok 8:00 Aid. 
30.3 Piatok 8:00 Za  Annu a Emanuela Fodorových 
31.3 Sobota 8:00 Za  Annu Cibulovú 1. výr. a manžela Tibora 

 

1.4. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
11:00 Za  Jána Malčeka a rodičov  

 



OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude na Kalvárii o 15:00 hod. V utorok hodinu pred 
sv. omšou bude „Večeradlo“. 

 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným 
Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré 
má podstúpiť. 

 V pondelok budeme prežívať Slávnosť „Zvestovania Pána“. Preto bude dodatočná 
sv. omša o 16:30 hod. Tento deň je aj dňom nenarodených detí.  

 V tomto týždni od štvrtku sa začína predveľkonočná spoveď v našom dekanáte. 
V Predajnej a v Jasení budeme spovedať na budúcu nedeľu 1. apríla od 16:00 do 
18:00 hod. Z tohto dôvodu sv. omše vo štvrtok, piatok a sobotu budú ráno o 8:00 hod. 

 V tomto týždni krížová cesta pre deti bude v stredu pol hodiny pre sv. omšou, a pre 
dospelých v piatok o 16:00 hod., prosíme aby ste sa krížovú cestu pomodlili sami. 

 V sobotu nácvik spevu nebude. 
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 8:30 hod. začneme sláviť 
nie v kostole, ale vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do 
kostola, kde bude pokračovať sv. omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale 
počkajme pri kríži. Nezabudnime si doniesť bahniatka. 

 Dnes bude o 13:45 hod. vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 
rodičmi. (Deti z Predajnej)  

 V utorok 27. marca po sv. omši o 16:30 hod. na obecnom úrade bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Deti z Jasenia). Prosíme rodičov, aby tieto stretnutia 
brali zodpovedne. 

 Dnes bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín.  
 V Katolíckych novinách v rubrike duchovná obnova si môžeme nájsť zamyslenie nad 
sviatosťou pomazania chorých, ktorá je znakom prítomného Ježiša Krista v živote 
chorého; a taktiež pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa rozhovor s manželmi Marcelom 
a Šárkou Sladkovskými zo Zlína, ktorí sa nezriekli dieťaťa s genetickou chybou. 

 Pri Katolíckych novinách je aj nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. 
 Milí bratia a sestry, ctitelia Božieho milosrdenstva, v roku 2012 Spoločnosť katolíckeho 
apoštolátu (pallotíni) slávi 20. výročie pôsobenia na Slovensku. Pallotínska rodina na 
celom svete začala 22. januára 2012 rok príprav na oslavy 50. výročia svätorečenia 
Vincenta Pallottiho, ktoré vyvrcholia 20. januára 2013.  
Vďační Bohu za jeho milosrdenstvo Vám pri tejto príležitosti ponúkame knihu pátra 
Adama Walczuka SAC s názvom „Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na 
Slovensku.“ 
Kniha hovorí nielen o tom, čo pallotíni vniesli do kultu Božieho milosrdenstva, ale tiež - 
ako to napísal J.E. Mons. biskup Stanislav Stolárik v predhovore tejto knihy – „je 
určitým návodom, ako čo najlepšie spoznať tajomstvo Božieho milosrdenstva a 
praktizovať ho vo všedných situáciách konkrétneho života“. 
Knihu si môžete kúpiť v sakristii v cene 5 EUR. Milodarmi za knihu podporíte 
Sekretariát pre apoštolát a Združenie katolíckeho apoštolátu.   

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 663 € a 7 centov, z čoho v Predajnej: 
261 €, 41 centov, a v Jasení: 401 €, 66 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. ruža pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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


