
P R E D A J N Á                                       10.4.2022 

Farské oznamy na Palmovú nedeľu 
ÚMYSLY 

Palmová (Kvetná) nedeľa 10.4. 1030 Za † Vojtecha Kňazovického 
Pondelok Sv. týždňa 11.4. 1200 Pohrebná sv. omša za † Elenku Mistrikovú 
Streda Svätého týždňa 13.4. 1800 Za † Evu a Emila Kohútik 
ŠTVRTOK PÁNOVEJ 
VEČERE 14.4. 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a 

Eucharistie 
PIATOK UTRPENIA PÁNA 
(VEĽKÝ PIATOK) 15.4. 1000

1730 
Spoločná Krížová cesta na Kalvárii 
Slávenie utrpenia a smrti Pána 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO 
SVÄTEJ NOCI 16.4. 1930 Za farníkov 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17.4. 1030 Aid. 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 18.4. 1030 Požehnanie pre Miška a Lucku 10. rokov 
manželstva a Leu 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Dnes začíname Svätý týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, že sa 

zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň veľmi bohatý. 
 Štvrtok Pánovej večere – 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. 
 Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – pred poludním o 10:00 h. pozývam farníkov na 

Kalváriu na spoločnú Krížovú cestu. Obrady slávenia utrpenia a smrti Ježiša Krista budú o 17:30 

h. Po obradoch Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vyložená do 20:00 h., a v sobotu od 
8:30 do 18:00 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. 

 Veľkonočná vigília vo svätej noci – 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 Svätý týždeň a Veľkonočné sviatky. 
 Katolícke noviny v čísle 14. zaostrujú na sviatosť zmierenia; O spovedi sa zhovárajú s morálnym 

teológom Ivanom Šulíkom; Prinášajú svedectvá o tom, že sviatosť pokánia je krásna, 
oslobodzujúca a často nepredvídateľná udalosť; Vysvetľujú úpravy Rímskeho misála, ktoré 
podnecujú ducha obnovy; V seriáli Pôstne literárne putovanie si môžete prečítať úryvok z encykliky 
pápeža Jána XXIII. Pacem in terris – Pokoj na zemi. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vyzbieralo sa 
1020,- €, z toho v Predajnej 310,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

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



 

J A S E N I E                                           10.4.2022 

Farské oznamy na Palmovú nedeľu 
ÚMYSLY 

10.4. Palmová (Kvetná) nedeľa 8:30 Za  Miroslava Korbeľa 1. výr. 
12.4. Utorok Svätého týždňa 17:00 Za  Martu a Cyrila Beraxových a ich rodičov 
14.4. ŠTVRTOK PÁNOVEJ 

VEČERE 
16:00 Za  Jána a Paulínku Núterových, a ich rodičov 

15.4. PIATOK UTRPENIA PÁNA 
(VEĽKÝ PIATOK) 

10:00 
15:00 

Spoločná Krížová cesta na Kalvárii 
Slávenie utrpenia a smrti Pána 

16.4. VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA 
VO SVÄTEJ NOCI 

 Slávenie Veľkonočnej vigílie bude v Predajnej o 19:30 h 

17.4. Veľkonočná nedeľa 9:00 Za  Juraja Malčeka a rodičov  
18.4. Veľkonočný pondelok 9:00 Poďakovanie za dožitých 90. rokov života 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Dnes začíname Svätý týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, že sa 

zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň veľmi bohatý. 
 Štvrtok Pánovej večere – 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.  
 Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – pred poludním o 10:00 h. pozývam farníkov na Kalváriu 

na spoločnú Krížovú cestu. Obrady slávenia utrpenia a smrti Ježiša Krista budú 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. 

 Veľkonočná vigília vo svätej noci – 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 Svätý týždeň a Veľkonočné sviatky. 
 Katolícke noviny v čísle 14. zaostrujú na sviatosť zmierenia; O spovedi sa zhovárajú s morálnym 

teológom Ivanom Šulíkom; Prinášajú svedectvá o tom, že sviatosť pokánia je krásna, oslobodzujúca 
a často nepredvídateľná udalosť; Vysvetľujú úpravy Rímskeho misála, ktoré podnecujú ducha 
obnovy; V seriáli Pôstne literárne putovanie si môžete prečítať úryvok z encykliky pápeža Jána XXIII. 
Pacem in terris – Pokoj na zemi. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vyzbieralo sa 
1020,- €, z toho v Jasení 710,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 Zajtra t.j. pondelok od 9:00 h. sa bude riadiť kostol pred veľkou nocou. Riadenie má na starosti 
ruža číslo 2. pani Korbeľovej a prosíme aby prišli pomôcť aj tí ktorí môžu z iných ruží. 
 

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


