P R E D A J N Á

14.4.2019

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu
ÚMYSLY
Kvetná nedeľa
Streda Veľkého týždňa
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
VEĽKONOČNÝ
PONDELOK














14.4. 1030
17.4. 1800
18.4. 1800
1000
19.4.
1730
20.4. 1930
21.4. 1030

Za † Milana Búdu, rodičov a starých rodičov
Poďakovanie za 80. rokov života, s prosbou o pomoc Božiu pre Júliu

Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie

Spoločná Krížová cesta na Kalvárii
Obrady Veľkého piatku
Za farníkov
Poďakovanie za dožitých 50. rokov, s prosbou
o zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

22.4. 1030 Aid.

OZNAMY
Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. Prosím, aby
ste sa ju pomodlili sami.
Dnes začíname Veľký týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom,
že sa zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň veľmi bohatý.
Zelený štvrtok – sv. omša na pamiatku Pánovej večere, počas ktorej Pán Ježiš ustanovil
sviatosti Eucharistie, kňazstva a dal nám príklad slúžiacej lásky, bude o 18:00 hod.
Veľký piatok – pred poludním o 10:00 h. pozývam všetkých farníkov na Kalváriu na
spoločnú Krížovú cestu. Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa
budú konať o 17:30 h. Po obradoch Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vyložená do
21:00 h., a v sobotu od 8:30 do 18:30 h. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý
môže zapísať. Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých
pokrmov, ktorý sa môže, ak je možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. Pri Božom
hrobe vo Veľký piatok sa koná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Taktiež od Veľkého
piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho milosrdenstva.
Biela sobota – o 12:30 h. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie
Veľkonočnej vigílie sa začne o 19:30 h. obradom posvätenia ohňa vonku a zakončí
slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána. Na vigíliu si doneste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu a vo Veľkonočný pondelok sv. omše budú o 10:30 h.
Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.
Stretnutie pre miništrantov ohľadom obradov Svätého Trojdnia bude na Zelený štvrtok
v kostole 20. min. pred sv. omšou, čiže o 17:40 hod.
Rožňavská diecéza pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže do Tornale
27. apríla, v sobotu po Veľkej noci. Na každého jedného z vás sa teší otec biskup Mons.
Stanislav Stolárik. Program začneme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej
nasleduje slávnostná svätá omša a ďalší zaujímavý program. Viac informácií nájdete na
plagáte. Registrovať sa dá na DSM do 19.apríla - Veľkého piatku na tel. čísle: 0907 486
396 alebo balazsrv@gmail.com
Katolícke noviny prinášajú reportáž z farnosti Cífer; informujú o poslednej rozlúčke
s Akvinasom Jurajom Gaburom OP.; zameriavajú sa na pašie ako na vášnivé utrpenie.

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

J A S E N I E

14.4.2019

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu
14.4. Kvetná nedeľa
8:30
16.4. Utorok Veľkého týždňa 17:00
18.4. ZELENÝ ŠTVRTOK
16:00
10:00
19.4. VEĽKÝ PIATOK
15:00
20.4. BIELA SOBOTA
21.4. Veľkonočná nedeľa
9:00
22.4. Veľkonočný pondelok
9:00

ÚMYSLY

Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov, nevestu a vnuka Pavla

Za pomoc Božiu v chorobe a uzdravenie pre Katku
Za  Blanku a jej manžela Ľudovíta
Spoločná Krížová cesta na Kalvárii
Obrady Veľkého piatku

Slávenie Veľkonočnej vigílie bude vo farskom kostole v Predajnej o 19:30 h.

Za Božiu pomoc pre Janku s rodinou
Za zdravie syna a jeho rodinu
OZNAMY

















Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. Prosím, aby ste
sa ju pomodlili sami.
Dnes začíname Veľký týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, že
sa zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň veľmi bohatý.
Zelený štvrtok – sv. omša na pamiatku Pánovej večere, počas ktorej Pán Ježiš ustanovil
sviatosti Eucharistie, kňazstva a dal nám príklad slúžiacej lásky, bude o 16:00 hod.
Veľký piatok – pred poludním o 10:00 h. pozývam všetkých farníkov na Kalváriu na
spoločnú Krížovú cestu. Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa
budú konať o 15:00 h. Po obradoch Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vyložená do
20:30 h., a v sobotu od 8:00 do 16:00 h. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý
môže zapísať. Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých
pokrmov, ktorý sa môže, ak je možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. Pri Božom hrobe
vo Veľký piatok sa koná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. Taktiež od Veľkého piatku
začíname deviatnik pred nedeľou Božieho milosrdenstva.
Biela sobota – o 12:00 h. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie
Veľkonočnej vigílie bude vo farskom kostole v Predajnej o 19:30 h., a začne sa obradom
posvätenia ohňa vonku a zakončí slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána.
Na vigíliu si doneste sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu a vo Veľkonočný pondelok sv. omše budú o 9:00 h.
Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.
Stretnutie pre miništrantov ohľadom obradov Svätého Trojdnia bude na Zelený štvrtok
v kostole 20. min. pred sv. omšou, čiže o 15:40 hod.
Rožňavská diecéza pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže do Tornale 27.
apríla, v sobotu po Veľkej noci. Na každého jedného z vás sa teší otec biskup Mons.
Stanislav Stolárik. Program začneme o 9:30 modlitbou svätého ruženca, po ktorej nasleduje
slávnostná svätá omša a ďalší zaujímavý program. Viac informácií nájdete na plagáte.
Registrovať sa dá na DSM do 19.apríla - Veľkého piatku na tel. čísle: 0907 486
396 alebo balazsrv@gmail.com
Katolícke noviny prinášajú reportáž z farnosti Cífer; informujú o poslednej rozlúčke
s Akvinasom Jurajom Gaburom OP.; zameriavajú sa na pašie ako na vášnivé utrpenie.
Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
Zajtra t.j. pondelok od 9:00 h. bude v kostole predveľkonočné upratovanie, o ktoré sa
postarajú všetky ruže.

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

