
P R E D A J N Á                                       13.04.2014 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

Kvetná 
Nedeľa 

 13.04.2014
700 

 

945 

Za † rehoľnú sestru Máriu Xaveriu a brata Jozefa 
 

Za farníkov 
Pondelok 
Veľkého týždňa 

 14.04.2014 800 Aid. 

Utorok  
Veľkého týždňa 

 15.04.2014 1830 Aid. 

Streda   
Veľkého týždňa 

 16.04.2014 800 O Božie požehnanie pre syna a vnučku 

ZELENÝ 
ŠTVRTOK 

 17.04.2014 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 

VEĽKÝ 
PIATOK 

 18.04.2014 1730 Obrady Veľkého piatku 

BIELA 
SOBOTA 

 19.04.2014 1945 Za farníkov 

Veľkonočná 
Nedeľa 

 20.04.2014 1000 Za † otca Štefana a starých rodičov 

Veľkonočný 
pondelok 

21.04.2014 1000 Za † Vojtecha Kňazovického a rodičov 
 



OZNAMY: 
 Dnes je 29. Medzinárodný deň mládeže. 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme aby ste sa 

pomodlili sami. 
 Dnes začíname Veľký týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, že sa 

zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň taký bohatý. 
 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky. 
 V tomto týždni v pondelok a stredu sv. omše budú ráno o 8:00 hod., a v utorok sv. omša bude o 

18.30 hod., pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v utorok 15. apríla od 9:00 hod. navštívime našich chorých.  
 V stredu popoludní o 16:30 hod. sa stretneme pod Kalváriou a pomodlíme sa Krížovú cestu. 

Pozývame všetkých farníkov. 
 Vyhodnotenie veľkopôstnej aktivity pre deti bude vo Veľkonočnú nedeľu po sv. omši. 
 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. Počas sv. omši bude 
obrad umývania nôh, preto prosíme, aby sa prihlásilo niekoľko mužov alebo chlapcov v úlohe 
apoštolov. 

 Veľký piatok – ráno o 8:00 hod. sa stretneme v kostole a spoločne sa pomodlíme breviárovú 
modlitbu: Posvätné čítanie a Ranne chvály. Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti 
Ježiša Krista sa budú konať o 17:30 hod. Po obradoch cez celú noc, až do veľkonočnej vigílie, 
budeme bdieť pri Božom hrobe. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý môže zapísať. 
Prosíme, aby na každú polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby. V prípade, že v piatok pred 
začiatkom obradov zoznam nebude plný, tak celonočné bdenie zrušíme. Vyložená Sviatosť 
Oltárna totiž nemôže ostať bez prítomnosti veriacich. Avšak pevne veríme, že dokážeme aj v 
noci vstať a prísť. Veď aj tak je to veľmi málo oproti tomu, čo pre nás urobil Pán Ježiš. 
Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých pokrmov, ktorý sa 
môže, ak je možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. 

 Biela sobota – o 14:00 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie 
Veľkonočnej vigílie sa začne po západe slnka o 19:45 hod. posvätením ohňa a zakončí sa 
slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána. Na vigíliu si doneste sviece, lebo budú 
potrebné pri vstupe do kostola, pri obnovení krstných sľubov a pri veľkonočnom sprievode.  

 Vo Veľkonočnú nedeľu  a Veľkonočný pondelok bude len jedna sv. omša o 10:00 hod. 
 Stretnutia pre miništrantov ohľadom obradov Svätého Trojdnia budú vo Veľký piatok a Bielu 

sobotu v kostole o 10:00 hod. Prosíme miništrantov o účasť. 
 Od Veľkého piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Budeme sa ho 

modliť 15 min. pred sv. omšou.  
 Sú ešte voľné miesta na púť do Medžugoria od 26.6. do 6.7.2014. Prihlásiť sa môžete u p. 

Peťkovej. 
 Vzadu kostola je listina na ktorú sa ešte môžu zapisovať osoby alebo rodiny, ktoré sa chcú 

zapojiť do modlitby k putujúcemu obrazu Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na tretiu bolesť Panny Márie, na stratu a nájdenie Ježiša 

v chráme; - upozorňujú, že utrpenie a bolesť nie sú palicou, aby nás zlomili, ale v skutočnosti 
nás očisťujú, zmäkčujú ľudské srdce a robia ho citlivým na Božie volanie; - približujú postavu 
Judáša Iškariotského, ktorý sa stal symbolom a metaforou zrady, chamtivosti, podlosti a pýchy. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Vo Veľký piatok sa koná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. 
 Zajtra t.j. pondelok 14. apríla od 8:45 hod. bude predveľkonočné upratovanie nášho kostola, 

a postarajú sa o to ruže pani Rybárovej a pani Petríkovej. Samozrejmé prosíme o pomoc aj 
dobrovoľníkov. Buďme zodpovední za náš chrám. Nech sa tu na sviatky cítime dobre. 
 

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



 

J A S E N I E                                           13.04.2014 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

13.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Václava Tištian 30. deň 
11:00 Za  Helenu Medveďovú, rodičov a súrodencov 

 

15.4. 
Utorok 

Veľkého týždňa 

 

17.30 
 

Za  Františka Kvačkaja a rodičov 
 

16.4. 
Streda 

Veľkého týždňa 

 

8:00 
 

Za  Martinka 
 

17.4. 
ZELENÝ 

ŠTVRTOK 

 

18:00 
 

Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie  
 

18.4. 
VEĽKÝ 
PIATOK 

 

17:30 
 

Obrady Veľkého piatku 
 

19.4. 
BIELA 

SOBOTA 

 

19:45 
 

Za  Martu Zelenčíkovú 30. deň 
 

20.4. 

 

Veľkonočná 
Nedeľa 

 

8:30 Poďakovanie za 60. rokov, s prosbou o zdravie, Božiu 
pomoc a milosti do ďalších rokov života 

11:00 Za  Petra Babku nedožitých 60. rokov, rodičov a švagra 
 

21.4. 
Veľkonočný 

pondelok 

 

8:30 
 

Za  syna, manžela a starých rodičov 

 

 



OZNAMY: 
 Dnes je 29. Medzinárodný deň mládeže. 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme aby ste sa 

pomodlili sami. 
 Dnes začíname Veľký týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, že sa 

zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň taký bohatý. 
 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky. 
 V tomto týždni v utorok sv. omša bude o hod. 17:30, pred sv. omšou bude Večeradlo a v stredu 

sv. omša bude ráno o 8:00 hod. 
 Taktiež v utorok 15. apríla od 9:00 hod. navštívime našich chorých.  
 V stredu popoludní o 16:30 hod. sa stretneme pod Kalváriou a pomodlíme sa Krížovú cestu. 

Pozývame všetkých farníkov. 
 Vyhodnotenie veľkopôstnej aktivity pre deti bude vo Veľkonočnú nedeľu po sv. omši o 11:00 h. 
 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 – ráno o 9:15 hod. sa stretneme v kostole a spoločne sa pomodlíme breviárovú 

modlitbu: Posvätné čítanie a Ranne chvály. Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti 
Ježiša Krista sa budú konať o 17:30 hod. Po obradoch cez celú noc, až do veľkonočnej vigílie, 
budeme bdieť pri Božom hrobe. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý môže zapísať. 
Prosíme, aby na každú polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby. V prípade, že v piatok pred 
začiatkom obradov zoznam nebude plný, tak celonočné bdenie zrušíme. Vyložená Sviatosť 
Oltárna totiž nemôže ostať bez prítomnosti veriacich. Avšak pevne veríme, že dokážeme aj v 
noci vstať a prísť. Veď aj tak je to veľmi málo oproti tomu, čo pre nás urobil Pán Ježiš. 
Nezabudnime, že na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých pokrmov, ktorý sa 
môže, ak je možné, predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie. 

 Biela sobota – o 14:00 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie 
Veľkonočnej vigílie sa začne po západe slnka o 19:45 hod. posvätením ohňa a zakončí sa 
slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána. Na vigíliu si doneste sviece, lebo budú 
potrebné pri vstupe do kostola, pri obnovení krstných sľubov a pri veľkonočnom sprievode.  

 Veľkonočná nedeľa  - sv. omše budú o 8:30 a 11:00 hod. 
 Veľkonočný pondelok - sv. omša bude len o 8:30 hod. 
 Stretnutia pre miništrantov ohľadom obradov Svätého Trojdnia budú vo Veľký piatok a Bielu 

sobotu v kostole o 10:00 hod. Prosíme miništrantov o účasť. 
 Od Veľkého piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Budeme sa ho 

modliť 15 min. pred sv. omšou.  
 Sú ešte voľné miesta na púť do Medžugoria od 26.6. do 6.7.2014. Prihlásiť sa môžete u p. 

Peťkovej. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na tretiu bolesť Panny Márie, na stratu a nájdenie Ježiša 

v chráme; - upozorňujú, že utrpenie a bolesť nie sú palicou, aby nás zlomili, ale v skutočnosti 
nás očisťujú, zmäkčujú ľudské srdce a robia ho citlivým na Božie volanie; - približujú postavu 
Judáša Iškariotského, ktorý sa stal symbolom a metaforou zrady, chamtivosti, podlosti a pýchy. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Vo Veľký piatok sa koná zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. 
 Zajtra t.j. pondelok 14. apríla od 9:00 hod. bude v našom kostole veľké predveľkonočné 

upratovanie. O upratovanie kostola sa postarajú ruže číslo 4. a 5. pani Demeterovej  a pani 
Dropanovej. Samozrejmé prosíme o pomoc aj ostatné ruže a taktiež chlapov. Buďme 
zodpovední za náš chrám. Nech sa tu na sviatky cítime dobre. 

 

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


