
P R E D A J N Á                                      10.5.2020 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeníce 
STREDA   Spomienka  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
ŠTVRTOK  Sviatok  Sv. Mateja, apoštola 
SOBOTA  Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 

ÚMYSLY 
5. Veľk. 
nedeľa 10.5. 945 Za farníkov 

Streda 13.5. 1700 (úmysel zo dňa 27.3.) Za nedožitých 80. rokov pre Ivana 
Piatok 15.5. 1700 (úmysel zo dňa 29.3.) Za † Jozefa Fekiača 18. výr. a jeho syna Petra Fekiača 2. výr. 
Sobota 16.5. 1700 (úmysel zo dňa 1.4.) Za † Jána Králika a Katarínu Šuhajdovú 
6. Veľk. 
nedeľa 17.5. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Od stredy 6. mája je po 9-tich týždňoch obnovené verejné slávenie bohoslužieb. Pri tejto príležitosti 

otec biskup oznámil, že bude potrebné z hygienického hľadiska zachovať usmernenia Úradu 
verejného zdravotníctva, a teda: označiť miesta v kostole pre veriacich; zabezpečiť pri vchode do 
kostola dezinfekciu rúk; zabezpečiť vetranie v kostole; pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné 
plochy v kostole; dohliadnuť na to, aby všetci veriaci mali rúško zakrývajúce ústa a nos; znak pokoja 
sa vynechá alebo nahradí úklonom hlavy; sväteničky zostávajú prázdne; v laviciach nech nie sú 
spoločné knižky, texty, či ružence; pred rozdávaním svätého prijímania dezinfikovať ruky 
rozdávateľa; sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, 
z dôvodu, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by veriaci dýchali na ruky rozdávateľa, 
čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za 
nimi; zachovať dvojmetrové odstupy v rade na sväté prijímanie. Až do úplného odvolania opatrení, 
ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v 
nedele a prikázané sviatky. 

 Sv. omše v Predajnej budú slávené v obvyklom čase: streda, piatok a sobota, v tomto týždni o 17:00 
hod.; nedeľa 9.45 hod. Odporúčaná sv. omša pre ľudí nad 65. rokov a seniorov bude v sobotu 
večer, ktorá bude s platnosťou na nedeľu. 

 Keďže zhromažďovanie veriacich v kostole ma mať kratšie trvanie, večeradlo a modlitba ruženca 
pred sv. omšou nebude. 

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V sobotu 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Sv. omše na koniec mája a jún zapisujem po sv. omšiach v týždni. 
 Katolícke noviny v čísle 19 vysvetľujú, prečo sa v ťažkostiach môžeme obrátiť na Pannu Máriu; 

predstavujú známych svätcov, ktorých obdivuhodné správanie vyniklo v ťažkých skúškach; 
približujú aktivity slovenských skautov počas pandémie. 

 Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na 5. Veľk. nedeľu: 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/5VelkonocnaNedelaA.pdf 

 Na kostol v Predajnej minulý týždeň bohuznáme osoby obetovali 120,- €. Pán Boh zaplať všetkým 
darcom za milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali 
kostol. 
 

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

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/5VelkonocnaNedelaA.pdf


 

J A S E N I E                                           10.5.2020 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučeníce 
STREDA   Spomienka  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
ŠTVRTOK  Sviatok  Sv. Mateja, apoštola 
SOBOTA  Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 

ÚMYSLY 
 

10.5. 5. Veľk. 
Nedeľa 

8:30 (úmysel zo dňa 15.3.) Za  Helenu a Jána Malčekových a ich rodičov 
11:00 (úmysel zo dňa 17.3.) Za  rodičov Kučerových a Kvačkajových s rodinami 

12.5. Utorok 17:00 (úmysel zo dňa 19.3.) Za  z rodiny Cévarovej 
14.5. Štvrtok 17:00 (úmysel zo dňa 22.3.) Za  syna Milana 

 

17.5. 
6. Veľk. 
Nedeľa 

8:30 (úmysel zo dňa 22.3.) Za  rodičov Ondreja a Sidóniu Demeterových a dcéru Ľubku 
11:00 (úmysel zo dňa 24.3.) Za  Jána Varlu, jeho rodičov, rodičov Tištianových, 

brata Ala a synovca Martina 
OZNAMY 

 Od stredy 6. mája je po 9-tich týždňoch obnovené verejné slávenie bohoslužieb. Pri tejto príležitosti 
otec biskup oznámil, že bude potrebné z hygienického hľadiska zachovať usmernenia Úradu 
verejného zdravotníctva, a teda: označiť miesta v kostole pre veriacich; zabezpečiť pri vchode do 
kostola dezinfekciu rúk; zabezpečiť vetranie v kostole; pravidelne dezinfikovať kľučky a kontaktné 
plochy v kostole; dohliadnuť na to, aby všetci veriaci mali rúško zakrývajúce ústa a nos; znak pokoja 
sa vynechá alebo nahradí úklonom hlavy; sväteničky zostávajú prázdne; v laviciach nech nie sú 
spoločné knižky, texty, či ružence; pred rozdávaním svätého prijímania dezinfikovať ruky 
rozdávateľa; sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, 
z dôvodu, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by veriaci dýchali na ruky rozdávateľa, 
čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za 
nimi; zachovať dvojmetrové odstupy v rade na sväté prijímanie. Až do úplného odvolania opatrení, 
ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v 
nedele a prikázané sviatky. 

 Sv. omše v Jasení budú slávené v obvyklom čase: utorok a štvrtok o 17:00 hod.; nedeľa o 8.30 
a 11:00 hod. Odporúčam, aby sv. omša o 8:30 bola umožnená pre ľudí nad 65. rokov a seniorov 
alebo v sobotu večer v Predajnej, ktorá bude s platnosťou na nedeľu. 

 Keďže zhromažďovanie veriacich v kostole ma mať kratšie trvanie, večeradlo a modlitba ruženca 
pred sv. omšou nebude.  

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V sobotu 16. mája je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Sv. omše na jún zapisujem po sv. omšiach v týždni. Chcem upozorniť, že do 14.6. slúžim omše 

z marca a zo začiatku apríla. 
 Katolícke noviny v čísle 19 vysvetľujú, prečo sa v ťažkostiach môžeme obrátiť na Pannu Máriu; 

predstavujú známych svätcov, ktorých obdivuhodné správanie vyniklo v ťažkých skúškach; 
približujú aktivity slovenských skautov počas pandémie. 

 Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na 5. Veľk. nedeľu: 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/5VelkonocnaNedelaA.pdf 

 Na kostol v Jasení minulý týždeň bohuznáme osoby obetovali 80,- €. Pán Boh zaplať všetkým 
darcom za milodary. 

 V najbližšiu sobotu 16.6. od 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola, a postarajú sa všetky ruže. 
A o 8:00 hod. prosíme aby prišli chlapi povymetať. 
 

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

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/5VelkonocnaNedelaA.pdf

