
P R E D A J N Á                                       5.4.2020 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
OZNAMY 

 Drahí farníci, Slovenskí biskupi rozhodli, vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, o 
neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Aj o tom, že Veľká noc bude tento rok slávená bez 
účasti veriacich. 
Preto som sa rozhodol, že vami už zapísané úmysly odslúžiť súkromne. Kto by chcel sa duchovne pripojiť k 
modlitbe, tak sv. omšu slúžim každý deň ráno okolo 7:30 hod. (výnimkou budú Veľkonočné sviatky, viď. tabuľku). 
Úmysly budem vypisovať vo farských oznamoch. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím 
o telefonický kontakt na farský úrad aspoň dva dni pred dátumom úmyslu (tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857). 
Úmysly ktoré boli vami nahlásené od 10.3. - 4.4. budem zapisovať v oznamoch vo voľné dni. 

Úmysly na dva týždne sú nasledovné: 
Kvetná nedeľa 5.4. 900 Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 
Streda Veľkého týždňa 8.4.  Za † Máriu a Eduarda 
Zelený štvrtok 9.4. 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 
Veľký piatok 10.4. 1500 Obrady Veľkého piatku 
Biela sobota 11.4. 1930 Za farníkov 
Veľkonočná nedeľa 12.4. 900 (úmysel z Jasenia) Za  Máriu Beraxovú a manžela Štefana 
Veľkonočný pondelok 13.4. 900 (úmysel z Jasenia) Za  manžela Jána Kučeru 
Streda 15.4.  Na úmysel rodiny 
Piatok 17.4.  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kňazovickú, Ondrušovú a Longauerovú 
Sobota 18.4.  (úmysel z Jasenia)  Za  Jána Speváka 10. výr. a syna Ivanka 
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva 

19.4.  Za † Vojtecha Kňazovického 
 

 Podľa usmernenia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, farári slávia liturgické tajomstvá 
Veľkonočného trojdnia vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia 
veriacim hodinu začiatku bohoslužby, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch (viď. hodiny 
v tabuľke). 

 Dnes Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. 
 Zelený štvrtok - podstatou je spomienka na ustanovenie Oltárnej sviatosti a služobného kňazstva. 
 Veľký piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V tento deň si vykonajme pobožnosť krížovej cesty. 

Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých pokrmov, ktorý sa môže, ak je možné, 
predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. Taktiež od Veľkého piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho 
milosrdenstva, vykonávajme si ho individuálne. 

 Biela sobota - počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. 
 Veľkonočná nedeľa - v tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho 
vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč 
nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. 

 Českí a moravskí biskupi vyzvali svojich veriacich, aby na Bielu sobotu - po zotmení - zapálili za oknami 
svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz Ježiša Krista. Povzbudzujem k tejto výzve aj Vás, farníkov 
z Predajnej a Jasenia. 

 Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v stredu 8.4. od 
17:00-18:00 h. a vo Veľký piatok 10.4. po obradoch od 16:00-18:00 h. 

Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola aby dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle nariadení 
hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 
 Katolícke noviny v čísle 14 vysvetľujú, prečo je Kvetná nedeľa vstupnou bránou do Veľkého týždňa; spomínajú na 

pápeža Jána Pavla II. a na jeho vrúcny vzťah k mladým ľuďom; prinášajú rozhovor s psychologičkou Janou 
Beňuškovou o správaní sa počas epidémie koronavírusu. 

 Počas prenosov sv. omší povzbudzujem k duchovnému svätému prijímaniu. Modlitby vo farských oznamoch 
na 5. pôstnu nedeľu. 

 Ponúkam rodinám "Liturgiu domácej cirkvi". Praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa v rodine: 
https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-
stiahnutie/ 
 

https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-stiahnutie/
https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-stiahnutie/


 Modlitba požehnania veľkonočného jedla 
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. 
Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, pozývame veriacich k tomu, aby spoločné 
žehnanie jedál v tomto roku nahradila modlitba požehnania v rodine, ktorú môže vykonať otec alebo matka: 

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) 
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari 
mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať 
dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 
 Modlitba: 
Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú 
slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila 
naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána. 
 S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš..., Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária... Pod Tvoju 
ochranu... 
 Modlime sa v čase pandémie: 
Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia 
nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, 
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 
 Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka i Márii i svätému Jozefovi. 

 Drahí farníci, v tomto čase kde nie sú dovolené bohoslužby v kostole, farnosť ostala bez príjmov. Biskupský úrad 
odporučil aby sme prijali opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie následkov. Dovolil taktiež aby sme 
zverejnili číslo účtu farnosti a poprosili veriacich k podpore. Takže drahí farníci, kto ma vôľu a možnosť podporiť 
svojím milodarom farnosť Predajná podávam číslo účtu: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 
4915 . Ďakujem za Vašu podporu. 

 PREHĽAD VEĽKONOČNÝCH PRENOSOV v TV LUX 
KVETNÁ NEDEĽA 5. 4. 
11:00 Svätá omša z Vatikánu 
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX 
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne 
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4. 
9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu) 
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme) 
VEĽKÝ PIATOK 10. 4. 
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu) 
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu) 
BIELA SOBOTA 11. 4. 
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu) 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4. 
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave 
11:00 Svätá omša z Vatikánu 
12:00 Urbi et Orbi - priamy prenos z Vatikánu 
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX 
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne 
VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4. 
7:00 svätá omša z kaplnky TV LUX 
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu) 
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX  

 Odporúčam pravidelne sledovať stránku http://www.burv.sk/ a tiež stránku https://www.tkkbs.sk/ 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem nábožné prežitie Veľkého týždňa a taktiež prajem radostné 
prežitie veľkonočných sviatkov, nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery 

v Zmŕtvychvstalého Pána. 

http://www.burv.sk/
https://www.tkkbs.sk/


 

J A S E N I E                                           5.4.2020 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
OZNAMY 

 Drahí farníci, Slovenskí biskupi rozhodli, vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, o 
neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Aj o tom, že Veľká noc bude tento rok slávená bez 
účasti veriacich. 
Preto som sa rozhodol, že vami už zapísané úmysly odslúžiť súkromne. Kto by chcel sa duchovne pripojiť k 
modlitbe, tak sv. omšu slúžim každý deň ráno okolo 7:30 hod. (výnimkou budú Veľkonočné sviatky, viď. tabuľku). 
Úmysly budem vypisovať vo farských oznamoch. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím 
o telefonický kontakt na farský úrad aspoň dva dni pred dátumom úmyslu (tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857). 
Úmysly ktoré boli vami nahlásené od 10.3. - 4.4. budem zapisovať v oznamoch vo voľné dni. 

Úmysly na dva týždne sú nasledovné: 
5.4. Kvetná nedeľa 9:00 Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 
6.4. Pondelok Veľkého týždňa  Za pomoc Božiu v rodine 
7.4. Utorok Veľkého týždňa  Za  Máriu a Jozefa Bartošových 
9.4. Zelený štvrtok 18:00 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 

10.4. Veľký piatok 15:00 Obrady Veľkého piatku 
11.4. Biela sobota 19:30 Za farníkov 
12.4. Veľkonočná nedeľa 9:00 Za  Máriu Beraxovú a manžela Štefana 
13.4. Veľkonočný pondelok 9:00 Za  manžela Jána Kučeru 
14.4. Utorok  Za  Paulínu a Jána Núterových 
16.4. Štvrtok  Za pomoc Božiu, zdravie a požehnanie k narodeninám 
17.4. Piatok  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kňazovickú, Ondrušovú a Longauerovú 
18.4. Sobota  Za  Jána Speváka 10. výr. a syna Ivanka 
19.4. Nedeľa Božieho milosrdenstva  (úmysel z Predajnej) Za † Vojtecha Kňazovického 
20.4. Pondelok  Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 90. rokov 

 

 Podľa usmernenia Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, farári slávia liturgické tajomstvá 
Veľkonočného trojdnia vo farských kostoloch – aj keď bez fyzickej účasti veriacich – pričom nech oznámia 
veriacim hodinu začiatku bohoslužby, aby sa mohli pripojiť k modlitbe vo svojich príbytkoch (viď. hodiny 
v tabuľke). 

 Dnes Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. 
 Zelený štvrtok - podstatou je spomienka na ustanovenie Oltárnej sviatosti a služobného kňazstva. 
 Veľký piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V tento deň si vykonajme pobožnosť krížovej cesty. 

Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých pokrmov, ktorý sa môže, ak je možné, 
predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. Taktiež od Veľkého piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho 
milosrdenstva, vykonávajme si ho individuálne. 

 Biela sobota - počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. 
 Veľkonočná nedeľa - v tento deň si rímskokatolíci pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 

Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho 
vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč 
nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. 

 Českí a moravskí biskupi vyzvali svojich veriacich, aby na Bielu sobotu - po zotmení - zapálili za oknami 
svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz Ježiša Krista. Povzbudzujem k tejto výzve aj Vás, farníkov 
z Predajnej a Jasenia. 

 Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v utorok 7.4. od 
17:00-18:00 hod. a vo farskom kostole v Predajnej v stredu 8.4. od 17:00-18:00 hod. a vo Veľký piatok 10.4. po 
obradoch od 16:00-18:00 hod. 

Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú návštevu kostola aby dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle nariadení 
hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 
 Počas prenosov sv. omší povzbudzujem k duchovnému svätému prijímaniu. Modlitby vo farských oznamoch 

na 5. pôstnu nedeľu. 
 Katolícke noviny v čísle 14 vysvetľujú, prečo je Kvetná nedeľa vstupnou bránou do Veľkého týždňa; spomínajú na 

pápeža Jána Pavla II. a na jeho vrúcny vzťah k mladým ľuďom; prinášajú rozhovor s psychologičkou Janou 
Beňuškovou o správaní sa počas epidémie koronavírusu. 
 



 Modlitba požehnania veľkonočného jedla 
V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. 
Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, pozývame veriacich k tomu, aby spoločné 
žehnanie jedál v tomto roku nahradila modlitba požehnania v rodine, ktorú môže vykonať otec alebo matka: 

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) 
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, 
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari 
mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať 
dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“. 
 Modlitba 
Zvelebený si, Pane, náš Bože, Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú 
slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila 
naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. Skrze Krista, nášho Pána. 
 S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš..., Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária... Pod Tvoju 
ochranu... 
 Modlime sa v čase pandémie: 
Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu; posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia 
nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, 
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 
 Dobrorečme Pánovi. Bohu vďaka i Márii i svätému Jozefovi. 

 Ponúkam rodinám "Liturgiu domácej cirkvi". Praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa v rodine. 
https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-
stiahnutie/ 

 Drahí farníci, v tomto čase kde nie sú dovolené bohoslužby v kostole, farnosť ostala bez príjmov. Biskupský úrad 
odporučil aby sme prijali opatrenia (kúrenie, elektrina a ďalšie) na zníženie následkov. Dovolil taktiež aby sme 
zverejnili číslo účtu farnosti a poprosili veriacich k podpore. Takže drahí farníci, kto ma vôľu a možnosť podporiť 
svojím milodarom farnosť Predajná podávam číslo účtu: IBAN Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 
4915 . Ďakujem za Vašu podporu. 

 PREHĽAD VEĽKONOČNÝCH PRENOSOV v TV LUX 
KVETNÁ NEDEĽA 5. 4. 
11:00 Svätá omša z Vatikánu 
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX 
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne 
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4. 
9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu) 
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme) 
VEĽKÝ PIATOK 10. 4. 
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu) 
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu) 
BIELA SOBOTA 11. 4. 
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) 
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu) 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4. 
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave 
11:00 Svätá omša z Vatikánu 
12:00 Urbi et Orbi - priamy prenos z Vatikánu 
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX 
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne 
VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4. 
7:00 svätá omša z kaplnky TV LUX 
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu) 
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX 

 Odporúčam pravidelne sledovať stránku http://www.burv.sk/ a tiež stránku https://www.tkkbs.sk/ 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem nábožné prežitie Veľkého týždňa a taktiež prajem radostné prežitie 
veľkonočných sviatkov, nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť z viery v Zmŕtvychvstalého Pána. 

https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-stiahnutie/
https://zastolom.sk/pre-rodiny-s-detmi-prakticke-inspiracie-na-slavenie-velkeho-tyzdna-v-rodine-darcek-na-stiahnutie/
http://www.burv.sk/
https://www.tkkbs.sk/

