
P R E D A J N Á                                       7.4.2019 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

Nedeľa 7.4. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 10.4. 1800 Za † Jozefa, Viktóriu a rodičov 
Piatok 12.4. 1800 Za † manžela Miroslava 5. výr., a jeho rodičov 
Sobota 13.4. 730 Za † Jozefa Fekiača 16. výr. 
Nedeľa 14.4. 1030 Za † Milana Búdu, rodičov a starých rodičov 

OZNAMY 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. 

Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývam na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00 

hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V piatok 12.4. pôjdem ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, 

ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými sviatkami. 
 Taktiež v piatok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta na ktorú pozývam mladých 

kandidátov na birmovanie. 
 V najbližšiu sobotu 13.4. máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. zmierenia. Spovedať 

budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00-18:00 hod. Prosím, aby ste si spoveď 
neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša v sobotu, kvôli spovediam bude ráno o 7:30 hod. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 10:30 hod. a začneme ju sláviť 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme 
pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale počkajte pri kríži. 

 Nácvik pašií a spevu pred Kvetnou nedeľou bude v piatok po sv. omši, teda o 18:30 hod. 
 Milí mladí priatelia! Pozývame Vás všetkých na Diecézne stretnutie mládeže do Tornale. 

Príďte 27. apríla, v sobotu po Veľkej noci, zažiť spoločenstvo mladých ľudí. Na každého 
jedného z vás sa teší otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Program začneme o 9:30 modlitbou 
svätého ruženca, po ktorej nasleduje slávnostná svätá omša a ďalší zaujímavý program s 
pozvanými hosťami, bohoslovcami, rehoľníkmi a rehoľnicami. Viac informácií nájdete na 
plagáte. Srdečne pozývame všetkých mladých, kňazov, katechétov a sympatizantov. 
Registrovať sa dá na DSM do 19.apríla - Veľkého piatku na tel. čísle: 0907 486 
396 alebo balazsrv@gmail.com 

 4. mája sa organizuje 15. rozhlasová púť rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva 
v Krakove - Łagiewnikoch. Prihlásiť sa môžete do budúceho týždňa u p. Zdenky Peťkovej.  

 Katolícke noviny v čísle 14 sa venujú problematike manželskej nevery; prinášajú rozhovor 
s Miroslavom Sanigom; prinášajú informácie z 88. valného zhromaždenia SSV a približujú 
historické súvislosti vzniku SSV a jeho súčasné aktivity. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

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

https://poczta.o2.pl/d/


 

J A S E N I E                                            7.4.2019 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

 

7.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  manžela Jána a rodičov 

9.4. Utorok 17:00 Za  starých rodičov, ich deti a vnúčatá 
11.4. Štvrtok 17:00 Poďakovanie za spoločenstvo matiek, o Božiu pomoc a požehnanie pre ich rodiny 
14.4. Nedeľa 8:30 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov, nevestu a vnuka Pavla 

OZNAMY 
 Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. 

Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť. 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývam na Kalváriu na pobožnosť Krížovej cesty a o 17:00 

hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 11.4. pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta na ktorú pozývam mladých 

kandidátov na birmovanie. Pobožnosť Krížovej cesty bude aj v piatok o 17:00 hod. 
 V piatok 12.4. od 8:00 hod. pôjdem ku našim chorým. V sakristii je listina na ktorú môžete 

zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred veľkonočnými 
sviatkami. 

 V najbližšiu sobotu 13.4. máme v našej farnosti predveľkonočnú sv. spoveď. Spovedať 
budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00-18:00 hod. Prosím, aby ste si spoveď 
neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša v Predajnej v sobotu, kvôli spovediam v dekanáte 
bude ráno o 7:30 hod. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude len jedna o 8:30 hod. a začneme 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme 
pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale počkajte pri kríži. 

 Milí mladí priatelia! Pozývame Vás všetkých na Diecézne stretnutie mládeže do Tornale. 
Príďte 27. apríla, v sobotu po Veľkej noci, zažiť spoločenstvo mladých ľudí. Na každého 
jedného z vás sa teší otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Program začneme o 9:30 modlitbou 
svätého ruženca, po ktorej nasleduje slávnostná svätá omša a ďalší zaujímavý program s 
pozvanými hosťami, bohoslovcami, rehoľníkmi a rehoľnicami. Viac informácií nájdete na 
plagáte. Srdečne pozývame všetkých mladých, kňazov, katechétov a sympatizantov. 
Registrovať sa dá na DSM do 19.apríla - Veľkého piatku na tel. čísle: 0907 486 
396 alebo balazsrv@gmail.com 

 4. mája sa organizuje 15. rozhlasová púť rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva 
v Krakove - Łagiewnikoch. Prihlásiť sa môžete do budúceho týždňa u p. Zdenky Peťkovej.  

 Katolícke noviny v čísle 14 sa venujú problematike manželskej nevery; prinášajú rozhovor 
s Miroslavom Sanigom; prinášajú informácie z 88. valného zhromaždenia SSV a približujú 
historické súvislosti vzniku SSV a jeho súčasné aktivity. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 

https://poczta.o2.pl/d/

