
P R E D A J N Á                                       24.03.2013 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

Kvetná 
Nedeľa 

 24.03.2013
700 

 
945 

Na úmysel 
 
Za farníkov 

Pondelok 
Veľkého týždňa  25.03.2013 800 Za † rodičov Vendelín Soják 30. výr., Júliu a starých 

rodičov 
Utorok  
Veľkého týždňa  26.03.2013 800 Za † Máriu Moravčíkovú v 10. výr. 
Streda   
Veľkého týždňa  27.03.2013 800 Za † manžela Vojtecha Bobáka 16. výr. 
ZELENÝ 
ŠTVRTOK  28.03.2013 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 
VEĽKÝ 
PIATOK  29.03.2013 1730 Obrady Veľkého piatku 
BIELA 
SOBOTA  30.03.2013 1900 Za farníkov 

Veľkonočná 
Nedeľa  31.03.2013 1000 Za † Jozefa Grláka 

Veľkonočný 
pondelok 01.04.2013 1000 Za † Štefana Muku 

 



OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná spoveď, v Predajnej sviatosť zmierenia bude od 16:00 
do 17:00 hod. a v Jasení od 17:00 do 18:00 hod. Žiadne kresťanské sviatky sa nedajú naplno 
prežiť, ak človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné, preto využime prítomnosť kňazov 
a príďme vyznať svoje hriechy Pánu Bohu vo sviatosti zmierenia, a prežiť najdôležitejšie 
kresťanské sviatky Veľkej noci s čistým a pokojným srdcom.  

 Dnes kvôli spovediam pobožnosť Krížovej cesty nebude. 
 V tomto týždni v utorok od 9:00 hod. navštívime našich chorých.  
 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 pondelok, utorok a stredu sv. omše budú ráno o 8:00 hod.  
 V stredu popoludní o 16:30 hod. sa stretneme pod Kalváriou a pomodlíme sa Krížovú cestu. 
 Zelený štvrtok – Liturgia pripomínajúca Pánovu večeru, 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 7:45 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 v tento deň 
je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých pokrmov. 

 Biela sobota – o 14:00 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie 
Veľkonočnej vigílie sa začne po západe slnka o 19:00 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. omša bude len jedna o 10:00 hod. 
 Veľkonočný pondelok – sv. omša tak isto bude len 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 
10 min. pred sv. omšou.  

 Katolícke noviny sa venujú novému pápežovi argentínskemu jezuitskému kardinálovi Jorge Mario 
Bergoglio, ktorý si zvolil meno František; Duchovna obnova sa zameriava na vinu Petra a Judáša, 
ktorých si Ježiš oboch rovnako vybral; a Listáreň odpovedá na otázku či sa možno počas Bielej 
soboty venovať športovým, tanečným a iným aktivitám. 

 V tomto roku sa Slávnosť Zvestovania Pána prekladá na pondelok po 2. Veľkonočnej nedeli, čiže 8. 
apríla. 

 V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže 
spíme o hodinu kratšie. 

 Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo určil pre Rožňavskú diecézu v Roku viery chrámy a dni 
v ktorých možno za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Medzi farské kostoly je zariadený 
aj náš chrám v Predajnej. Dostali sme teda v Roku viery veľkú milosť. Snažme sa využiť toto 
privilégium a prichádzať do tohto nášho chrámu a získavať odpustky pre seba aj pre iných. Úplný 
zoznam kostolov a dni sú vyvesené na nástenke.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 358,- € a 38 centov z toho v Predajnej 157,- €, 82 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Vo Veľký piatok sa koná zbierka Boží hrob. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           24.03.2013 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

24.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov, brata Jána a sestru Elenu 
11:00 Za  rodinu Horákovú a Annu Miklianovú 

 

25.3. Pondelok 
Veľkého týždňa 

 

8:00 
 

Aid. 
 

26.3. Utorok 
Veľkého týždňa 

 

8:00 
 

Za  Jána Varla 6. výr. a rodičov Varlových a Tištianových 
 

27.3. Streda 
Veľkého týždňa 

 

8:00 
 

Aid. 
 

28.3. ZELENÝ 
ŠTVRTOK 

 

18:00 
 

Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie  
 

29.3. VEĽKÝ 
PIATOK 

 

17:30 
 

Obrady Veľkého piatku 
 

30.3. BIELA 
SOBOTA 

 

19:00 
 

Za  Jozefa Kováčika a dcéru Alenku 
 

31.3. 

 

Veľkonočná 
Nedeľa 

 

8:30 Za  Františka Kvačkaja 28. výr. a rodičov Kvačkajových 
a Ťažkých 

11:00 Za  Štefana a Annu Barančokových a ich rodičov 
 

1.4. 
Veľkonočný 

pondelok 

 

8:30  

 

 



OZNAMY: 
 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná spoveď, v Predajnej sviatosť zmierenia bude od 16:00 do 
17:00 hod. a v Jasení od 17:00 do 18:00 hod. Žiadne kresťanské sviatky sa nedajú naplno prežiť, ak 
človeka trápia hriechy a jeho srdce nie je slobodné, preto využime prítomnosť kňazov a príďme vyznať 
svoje hriechy Pánu Bohu vo sviatosti zmierenia, a prežiť najdôležitejšie kresťanské sviatky Veľkej noci 
s čistým a pokojným srdcom.  

 Dnes kvôli spovediam pobožnosť Krížovej cesty nebude. 
 V tomto týždni v utorok od 9:00 hod. navštívime našich chorých.  
 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 pondelok, utorok a stredu sv. omše budú ráno o 8:00 hod.  
 V stredu popoludní o 16:30 hod. sa stretneme pod Kalváriou a pomodlíme sa Krížovú cestu. 
 Zelený štvrtok – Liturgia pripomínajúca Pánovu večeru, počas ktorej Pán Ježiš ustanovil sviatosti 
Eucharistie, kňazstva a dal nám príklad slúžiacej lásky, bude o 18:00 hod.  

 Veľký piatok – ráno o 9:00 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 v tento deň je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitých 
pokrmov. 

 Biela sobota – o 14:00 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál. Slávenie Veľkonočnej 
vigílie sa začne po západe slnka o 19:00 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. omša bude 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 10 
min. pred sv. omšou.  

 Katolícke noviny sa venujú novému pápežovi argentínskemu jezuitskému kardinálovi Jorge Mario 
Bergoglio, ktorý si zvolil meno František; Duchovna obnova sa zameriava na vinu Petra a Judáša, 
ktorých si Ježiš oboch rovnako vybral; a Listáreň odpovedá na otázku či sa možno počas Bielej soboty 
venovať športovým, tanečným a iným aktivitám. 

 V tomto roku sa Slávnosť Zvestovania Pána prekladá na pondelok po 2. Veľkonočnej nedeli, čiže 8. 
apríla. 

 V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme 
o hodinu kratšie. 

 Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo určil pre Rožňavskú diecézu v Roku viery chrámy a dni 
v ktorých možno za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Medzi farské kostoly je zariadený aj 
náš chrám v Predajnej. Dostali sme teda v Roku viery veľkú milosť. Snažme sa využiť toto privilégium 
a prichádzať do nášho chrámu a získavať odpustky pre seba aj pre iných. Úplný zoznam kostolov a dni 
sú vyvesené na nástenke.  

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 358,- € a 38 centov z toho v Jasení 200,- €, 56 centov. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Vo Veľký piatok sa koná zbierka Boží hrob. 
 Zajtra t.j. pondelok 25. marca o 9:00 hod. bude v našom kostole veľké predveľkonočné upratovanie. 
Preto prosíme aby prišli všetky ženy z ruži. Buďme zodpovední za náš chrám. Nech sa tu na sviatky 
cítime dobre. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


