
P R E D A J N Á                                       06.04.2014 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY:  

Nedeľa 06.04.2014 
700 

 

945 

Za farníkov  
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.04.2014 1830 Aid. 
Utorok 08.04.2014 800 Za † Zoltána 
Streda 09.04.2014 800 Aid. 
Štvrtok 10.04.2014 800 Aid. 
Piatok 11.04.2014 800 Za † Vojtecha Kňazovického a rodičov 
Sobota 12.04.2014 800 Aid. 

Nedeľa 13.04.2014 
700 

 

945 

Za † rehoľnú sestru Máriu Xaveriu a brata Jozefa 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 14:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme aby ste sa pomodlili sami. 
Po Krížovej ceste o 15:00 hod. v kostole bude nácvik spevokolu na veľkonočné sviatky. Pozývame 
všetkých spevákov. 

 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 
17:00 hod., potom v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Počas spovedi každé pol hodiny bude rozdávané 
sväté prijímanie. Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. V týždni budú 
sv. omše ráno o 8:00 hod., okrem pondelka kde sv. omša bude o 18:30 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť 
o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše. 

 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. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, v utorok pol hodiny pred sv. omšou bude 
Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po omši poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok pol hodiny pred sv. omšou, čiže o 7:30 hod. sa pomodlíme Krížovú cestu.  
 Krížová cesta pre všetky deti a mládež bude v piatok o 18:00 hod., a po Krížovej ceste bude vo farskej 

klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 Vo Veľkom týždni v utorok 15. apríla od 9:00 hod. navštívime našich chorých. Kto by vedel o nejakom 

chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby nám 
nahlásil jeho adresu.  

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 9:45 hod. začneme sláviť nie v kostole, ale 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde bude pokračovať sv. 
omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. Nezabudnime si doniesť 
bahniatka. 

 Dňa 10. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme s Rádio Lumen 10. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove-Lageweniki. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na 
fare do 20. apríla. Cena púte je vo výške okolo 15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr. 

 Katolícke noviny uvažujú o zrade a ovocí ľútosti apoštola Petra; - predstavujú biblické posolstvo, ktoré 
pozoruhodne sedí na Ježiša; - venujú sa situácii mladých ľudí po odchode z detského domova. 

 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.  
 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 Predveľkonočné upratovanie nášho kostola bude v pondelok 14. apríla od 8:45 hod., 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. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

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



 

J A S E N I E                                            06.04.2014 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

 

6.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Klementa a manželku Amáliu a syna Jozefa 
8.4. Utorok 8:00 Za  Angelu Kordíkovú 35. výr. a jej rodičov 
9.4. Streda 8:00 Za  Agnesu z prlíež. nedož. 100. rokov a dcéru Annu s manželom 

Emilom 
10.4. Štvrtok 8:00 Za  Miroslava Švába 
11.4. Piatok 9:00 Za  Štefana a Máriu Kvačkajových 
12.4. Sobota 8:00 Za  rodičov Kochanových a ich synov 

   

13.4. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Václava Tištian 30. deň 

11:00 Za  Helenu Medveďovú, rodičov a súrodencov 
OZNAMY: 

 Dnes v našej farnosti bude predveľkonočná sv. spoveď. Spovedať budeme najprv v Jasení od 15:30 do 
17:00 hod., potom v Predajnej od 17:00 do 18:00 hod. Počas spovedi každé pol hodiny bude rozdávané 
sväté prijímanie. Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Z dôvodu spovedí v našom dekanáte v tomto týždni bude zmenený poriadok sv. omši. V týždni budú 
sv. omše ráno o 8:00 hod., okrem piatku, kde sv. omša bude o 9:00 hod. Prosíme, aby ste dali vedieť 
o zmene tým, čo majú zapísané sv. omše. 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 14:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme aby ste sa pomodlili sami. 
 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. 
 Večeradlo v tomto týždni nebude. Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou bude Sedembolestný ruženec 

a po omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V piatok pol hodiny pred sv. omšou, čiže o 8:30 hod. sa pomodlíme Krížovú cestu.  
 Krížová cesta pre všetky deti a mládež bude v piatok o 18:00 hod. vo farskom kostole v Predajnej. 
 Vo Veľkom týždni v utorok 15. apríla od 9:00 hod. navštívime našich chorých. Kto by vedel o nejakom 

chorom, ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby nám 
nahlásil jeho adresu. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 8:30 hod. začneme sláviť nie v kostole, ale 
vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde bude pokračovať sv. 
omša. Preto prosíme nevchádzajme do kostola, ale počkajme pri kríži. Nezabudnime si doniesť 
bahniatka. 

 Dňa 10. mája 2014 t.j. sobota organizujeme s Rádio Lumen 10. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove-Lageweniki. Kto by mal záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo na 
fare do 20. apríla. Cena púte je vo výške okolo 15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr. 

 Katolícke noviny uvažujú o zrade a ovocí ľútosti apoštola Petra; - predstavujú biblické posolstvo, ktoré 
pozoruhodne sedí na Ježiša; - venujú sa situácii mladých ľudí po odchode z detského domova. 

 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na celý Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky.  
 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 Predveľkonočné upratovanie nášho kostola bude v pondelok 14. apríla od 9:00 hod. a postarajú sa o to 

ruža číslo 4. pani Demeterovej a ruža číslo 5. pani Dropanovej. Samozrejmé prosíme o pomoc aj 
dobrovoľníkov. 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 pôstneho týždňa. 


