
P R E D A J N Á                                       29.03.2015 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

Kvetná 
Nedeľa 

29.03. 1030 Za † rodičov a bratov Cyrila a Antona 
Pondelok 
Veľkého týždňa 30.03. 1800 Za † rodičov a bratov Cyrila a Antona 
Utorok 
Veľkého týždňa 31.03. 1800 Poďakovanie za 50. rokov života a prosba o Božie 

požehnanie pre dcéru Lydku 
Streda   
Veľkého týždňa 01.04. 800 Za † Jozefa Fekiača 
ZELENÝ 
ŠTVRTOK 02.04. 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 
VEĽKÝ 
PIATOK 03.04. 1730 Obrady Veľkého piatku 
BIELA 
SOBOTA 04.04. 1900 Za farníkov 
Veľkonočná 
Nedeľa 05.04. 1030 Za Ružencové bratstvo 

Veľkonočný 
pondelok 06.04. 1030 Za † Annu, Júliusa a ich rodinu 

 



OZNAMY: 
 Dnes je 30. Medzinárodný deň mládeže. 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosím, aby ste sa ju 

pomodlili sami. 
 V tomto týždni sv. omše budú v pondelok a utorok o 18:00 hod., v stredu ráno o 8:00 hod. 

V pondelok hodinu pred omšou bude Večeradlo. 
 V stredu popoludní o 16:30 hod. pozývam na spoločnú Krížovú cestu, ktorú sa pomodlíme 

na našej Kalvárii. Pozývam všetkých farníkov. 
 Zajtra tj. pondelok 30. marca od 9:00 hod. navštívim chorých v Predajnej. 
 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 8:30 hod. pozývam do kostola na spoločnú 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. 
Prosím, 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 verím, 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. Vo Veľký piatok sa koná zbierka na 
Boží hrob v Jeruzaleme. 

 Biela sobota – o 14:00 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie 
Veľkonočnej vigílie sa začne o 19:00 hod. vonku, 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 sv. omše budú o 10:30 hod. 
 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky. 
 Stretnutie pre miništrantov ohľadom obradov Svätého Trojdnia bude vo Veľký piatok 

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.  
 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier premonštrátok; 

predstavujú zobrazenia Veľkého týždňa a utrpenia Pána Ježiša v dielach majstrov; venujú sa 
rozvoju pútnických miest a ciest na Slovensku; zameriavajú sa na skutky duchovného 
milosrdenstva. 

 Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie 
kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých 
afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany 
radikálnych islamských fundamentalistov. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier 
vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými 
cirkvami vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska celoslovenskú zbierku na pomoc 
prenasledovaným kresťanom, ktorá sa v rožňavskej diecéze uskutoční pri všetkých 
bohoslužbách na Nedeľu Božieho milosrdenstva, dňa 12. apríla 2015. 

 Ďakujem 1. ruže p. Petríkovej za včerajšie, predveľkonočné upratanie kostola. 
 

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



 

J A S E N I E                                           29.03.2015 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

29.3. 
 

Nedeľa 
9:00 Za  Milana Búdu a rodičov 

  
30.3. Pondelok 

Veľkého týždňa 

 

15:00 
 

Pohrebný obrad za  Máriu Pšenkovú 

 

31.3. Utorok 
Veľkého týždňa 

 

17:00 
 

Za  Petra Ostrihoňa 25. výr smrti a manželku Martu 
    
 

02.4. ZELENÝ 
ŠTVRTOK 

 

16:00 
 

Za  Jozefa Kováčika, jeho rodičov a bratov 
 

03.4. VEĽKÝ 
PIATOK 

 

15:00 
 

Obrady Veľkého piatku 
 

04.4. BIELA 
SOBOTA 

 Slávenie Veľkonočnej vigílie bude vo farskom kostole 
v Predajnej o 19:00 hod. 

 

05.4. 
Veľkonočná 

Nedeľa 
9:00 Za Ružencové Bratstvo 

  
 

06.4. 
Veľkonočný 

pondelok 

 

9:00 
 

Za  Helenu Medveďovú, súrodencov a rodičov 
 

 



OZNAMY: 
 Dnes je 30. Medzinárodný deň mládeže. 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosím, aby ste ju sa 

pomodlili sami. 
 Taktiež dnes v kostole o 17:00 hod. bude nácvik spevokolu na sviatky. 
 Dnes začíname Veľký týždeň. Prežime ho so skutočnou nábožnosťou, takým spôsobom, 

že sa zúčastníme na rozličných obradoch, na ktoré je tento týždeň taký bohatý. 
 V tomto týždni v utorok sv. omša bude o 17:00 hod., pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu popoludní o 16:30 hod. pozývam na spoločnú Krížovú cestu, ktorú sa 

pomodlíme na našej Kalvárii. Pozývam všetkých farníkov. 
 Vyhodnotenie veľkopôstnej aktivity pre deti bude vo Veľkonočnú nedeľu po sv. omši o 9:00 hod. 
 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 – obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa budú konať 

o 15:00 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. Prosím, 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. Vo Veľký piatok sa koná 
zbierka na Boží hrob v Jeruzaleme. 

 Biela sobota – o 14:30 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. 
 Vo Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok sv. omše budú o 9:00 hod.  
 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 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.  
 Katolícke noviny približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier premonštrátok; 

predstavujú zobrazenia Veľkého týždňa a utrpenia Pána Ježiša v dielach majstrov; venujú 
sa rozvoju pútnických miest a ciest na Slovensku; zameriavajú sa na skutky duchovného 
milosrdenstva. 

 Konferencia biskupov Slovenska s veľkým znepokojením sleduje rastúce prenasledovanie 
kresťanov a iných náboženských skupín na Blízkom a Strednom východe i v niektorých 
afrických štátoch. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany 
radikálnych islamských fundamentalistov. V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a 
sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko 
skúšanými cirkvami vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska celoslovenskú zbierku na 
pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa v rožňavskej diecéze uskutoční pri všetkých 
bohoslužbách na Nedeľu Božieho milosrdenstva, dňa 12. apríla 2015. 

 Na kostol dve bohuznáme osoby obetovali po 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Zajtra t.j. pondelok od 9:00 hod. bude v kostole veľké predveľkonočné upratovanie. 

O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. 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 prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého Veľkého týždňa. 


