
P R E D A J N Á                                       20.03.2016 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY 
 

Kvetná 
Nedeľa 20.03. 945 Za farníkov 

Pondelok 
Veľkého týždňa 21.03. 1700 Za † Antona Živického 20. výr. 

Streda   
Veľkého týždňa 23.03. 800 Za † Elenu a Jána Kindernay 

ZELENÝ 
ŠTVRTOK 24.03. 1800 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 

VEĽKÝ 
PIATOK 25.03. 1600 Obrady Veľkého piatku 

BIELA 
SOBOTA 26.03. 1800 Na úmysel 

Veľkonočná 
Nedeľa 27.03.  945 Za farníkov 

Veľkonočný 
pondelok 28.03. 1030 Aid. 

 



OZNAMY 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme, aby ste sa ju 

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. 
 V tomto týždni sv. omše budú: v pondelok o 17:00 hod., hodinu pred omšou bude Večeradlo 

a v stredu ráno o 8:00 hod. 
 V stredu popoludní o 16:30 hod. pozývame všetkých farníkov na spoločnú Krížovú cestu, 

ktorú sa pomodlíme na našej Kalvárii. 
 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 – obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa budú konať 
o 16:00 hod. Po obradoch Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vyložená do 22:00 hod., 
a v sobotu ráno od 8:00 do 17:30 hod. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa každý môže 
zapísať. Prosíme, aby na každú polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby.  
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 vonku o 18:00 hod. obradom posvätenia ohňa a 
zakončí slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána. Na vigíliu si doneste sviece.  

 Na Veľkonočnú nedeľu sv. omša bude o 9:45 hod. a vo Veľkonočný pondelok sv. omša 
bude 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 bohoslužbou.  
 Na budúcu sobotu 2. apríla Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II. pozýva všetkých 

mladých do Rožňavy na Diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Mons. Stanislavom 
Stolárikom. Začiatok je sv. omšou v katedrálnom chráme o 10:00 hod. Plagát s programom je 
na nástenke. Kto by mal záujem nech sa prihlási v sakristii alebo na farskom úrade. 

 Dňa 7. mája 2016 t.j. sobota, organizujeme púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lagieweniki, ktorá je súčasťou 12. Rozhlasovej púte Rádia Lumen. Kto by mal 
záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo u p. Zdenky Peťkovej. Cena púte je vo výške 
15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr.  

 Katolícke noviny v čísle 11 sa zameriavajú na krivdu, ktorá prináša jed pomsty, ale ponúka 
kalich trpezlivosti; rozprávajú sa s redemptoristom Michalom Zamkovským; približujú 
slovenské kalvárie na fotografiách Miroslava Lisinoviča. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 V noci z 26. na 27. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny 

na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme ruži p. Petrikovej a všetkým 

dobrovoľníkom za predveľkonočné upratanie kostola. 
 

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



 

J A S E N I E                                           20.03.2016 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu 
 

ÚMYSLY 
 

20.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Šarika 
11:00 Za  Pavla Magaňa 

 

22.3. Utorok 
Veľkého týždňa 

 

16:00 
 

Za  rodičov Benedika a Martu Kvačkajových 
 

23.3. Streda 
Veľkého týždňa 

 

8:00 
 

Za  Jána Varlu, jeho rodičov a rodičov Tišťanových 
 

24.3. ZELENÝ 
ŠTVRTOK 

 

18:00 
 

Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 
 

25.3. VEĽKÝ 
PIATOK 

 

16:00 
 

Obrady Veľkého piatku 
 

26.3. BIELA 
SOBOTA 

 

18:00 
 

Aid. 
 

27.3. Veľkonočná 
Nedeľa 

8:30 Za  Auréliu Chromekovú 10. výr. a zosnulých z rodiny 
11:00 Za  Milana Budu 5. výr., rodičov a starých rodičov 

 

28.3. Veľkonočný 
pondelok 

 

9:00 
 

Za  Máriu a Žofiu Pšenkovú 1. výr. a manžela Ľubomíra 
 



OZNAMY 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes o 15:00 hod. na našej Kalvárii. Prosíme, aby ste ju 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. 
 V tomto týždni sv. omše budú: v utorok o 16:00 hod., hodinu pred sv. omšou bude 

Večeradlo a v stredu sv. omša bude ráno o 8:00 hod. 
 V stredu popoludní o 16:30 hod. pozývame všetkých farníkov na spoločnú Krížovú cestu, 

ktorú sa pomodlíme na našej Kalvárii. 
 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 – obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa budú konať 

o 16:00 hod. Po obradoch Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vyložená do 22:00 
hod., a v sobotu ráno od 8:00 do 17:30 hod. Vzadu je vyložený zoznam, do ktorého sa 
každý môže zapísať. Prosíme, aby na každú polhodinu boli zapísané aspoň dve osoby. 
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 vonku o 18:00 hod. obradom posvätenia ohňa a 
zakončí slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána. Na vigíliu si doneste 
sviece.  

 Na Veľkonočnú nedeľu sv. omše budú o 8:30 a 11:00 hod. a vo Veľkonočný pondelok sv. 
omša bude len jedna o 9:00 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 15:15 hod. Prosíme miništrantov o účasť. 
 Od Veľkého piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Budeme sa 

ho modliť 15 min. pred bohoslužbou.  
 Na budúcu sobotu 2. apríla Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II. pozýva všetkých 

mladých do Rožňavy na Diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Mons. 
Stanislavom Stolárikom. Začiatok je sv. omšou v katedrálnom chráme o 10:00 hod. Plagát 
s programom je na nástenke. Kto by mal záujem nech sa prihlási v sakristii alebo na 
farskom úrade. 

 Dňa 7. mája 2016 t.j. sobota, organizujeme púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lagieweniki, ktorá je súčasťou 12. Rozhlasovej púte Rádia Lumen. Kto by mal 
záujem, prosíme aby sa prihlásil v sakristii alebo u p. Zdenky Peťkovej. Cena púte je 
vo výške 15,- €. Čas odchodu autobusu bude oznámený neskôr.  

 Katolícke noviny v čísle 11 sa zameriavajú na krivdu, ktorá prináša jed pomsty, ale ponúka 
kalich trpezlivosti; rozprávajú sa s redemptoristom Michalom Zamkovským; približujú 
slovenské kalvárie na fotografiách Miroslava Lisinoviča. 

 V noci z 26. na 27. marca t.j. zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2. hod. posúvame 
hodiny na 3. hod. letného času. Čiže spíme o hodinu kratšie. 

 Zajtra t.j. pondelok od 9:00 hod. bude v kostole veľké predveľkonočné upratovanie. 
O upratovanie kostola sa postarajú všetky ruže. O pomoc prosíme aj 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. 


