
Farské oznamy 
Kvetná nedeľa  
(28.03.2010) 

P R E D A J N Á 
 
 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 28.03.2010
700 

 
945 

† rodičov Elenu, Eduarda a ich rodičov  
 
Za farníkov 

Pondelok 29.03.2010 1800 † Miroslava Slamku 
Utorok 30.03.2010 800 † Máriu Šulkovú 
Streda 31.03.2010 800 † manžela a jeho rodičov  
Štvrtok 01.04.2010 1830 Poďakovanie za dar sviatosti kňazstva a Eucharistie 
Piatok 02.04.2010 1830 Obrady Veľkého piatku 
Sobota 03.04.2010 1930 Za farníkov 

Nedeľa 04.04.2010 945 † Júliu, Ondreja Foltínových a rodičov 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 259 €, 93 centov, z čoho 
v Predajnej 121 € 19 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes kvôli spovediam popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes od 1700 do 1800 hod. bude predveľkonočná spoveď, preto sa skúsme 
pozhovárať s zvlášť s tými z našich najbližších, ktorí sa pravidelne nespovedajú, či by 
náhodou nechceli využiť dnešnú možnosť. Prikázanie hovorí jasno: aspoň raz v roku 
s vyspovedať a prijať sviatosť Oltárnu. Teraz je ten najlepší čas.  
 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 Veľkonočné sviatky. Každý si môže 
zobrať, aby vedel čo a kedy. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“. 
 V utorok a stredu sv. omše budú o 800 hod. 
 V stredu o 1700 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme poslednú 
krížovú cestu v tomto Veľkom pôste.  

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Zelený štvrtok – Liturgia pripomínajúca Pánovu večeru, počas ktorej Pán Ježiš 
ustanovil sviatosti Eucharistie a kňazstva, bude o 1830 hod. Preto prosíme 
miništrantov, aby nezabudli prichádzať od štvrtku do kostola, lebo sú veľmi 
potrební. Rodičov prosíme, aby ich nezabudli poslať.  

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Veľký piatok – Ráno o 800 hod. sa stretneme v kostole a spoločne sa pomodlíme 
breviárovú modlitbu: Ranne chvály a Posvätné čítanie.  

Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa budú konať o 1830 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 je v deň pôst a zdržiavame sa mäsitých 
pokrmov. 

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Biela sobota – o 1400 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných jedál.  
Slávenie Veľkonočnej vigílie sa začne o 1930 hod. posvätením ohňa a zakončí sa 
slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána – Samozrejme keď nám 
dopraje počasie. 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 945 hod. 
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Veľkonočný pondelok – sv. omša tak isto bude len o  945 hod. 
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Od piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Budeme sa ho 
modliť 10 min. pred sv. omšou.  
 Kostol budeme pred sviatkami upratovať v stredu po rannej sv. Omši od okolo  830 
hod. Pozývame každý pár rúk, aby sme ho mohli upratať poriadne. Buďme 
zodpovední za náš chrám. Nech sa tu na sviatky cítime dobre. Čím viac nás bude, 
tým bude upratovanie príjemnejšie a rýchlejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú        

17. apríla  2010 uzavrieť :  
 

  Eva Šebová dcéra Jozefa a Vlasty r. Havašovej  bytom Predajná 

a 

Tomáš Šuhajda syn Jána a Eleny  r. Beraxovej  bytom Predajná 
 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok nech to ohlási na fare. 
 
 

Sv. Ján Vianney: „ Niekto povie: dopustil som sa mnohých hriechov, dobrý Boh mi 
nemôže odpustiť. Je to veľké rúhanie. Je to určovanie hraníc Božiemu milosrdenstvu, 

ktoré neexistujú. Ono je nekonečné.“ 
 

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



 

Farské oznamy 
Kvetná nedeľa  
(28.03.2010) 

J A S E N I E 
 

OZNAMY: 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 259 €, 93 centov, z čoho v Jasení 
138 €, 74 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Dnes kvôli spovediam popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Vzadu je vyložený poriadok bohoslužieb na Veľkonočné sviatky. Každý si 
môže zobrať, aby vedel čo a kedy. 
 Vzadu v pitvorci sú vyložené dva lístky do Ružencového Bratstva, ktoré sú bez 
adresy a nečitateľne podpísané. Prosíme, aby si ich všimli a vyplnili adresu tí, 
ktorým môžu patriť.  
 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  stredu bude sv. Omša o 900 hod ráno kvôli večernej Krížovej ceste. 
 V stredu o 1700 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme 
poslednú krížovú cestu v tomto Veľkom pôste. 

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 
 Zelený štvrtok – Liturgia pripomínajúca Pánovu večeru, počas ktorej Pán Ježiš 
ustanovil sviatosti Eucharistie a kňazstva, bude o 1830 hod. Preto prosíme 
miništrantov, aby nezabudli prichádzať od štvrtku do kostola, lebo sú veľmi 
potrební. Rodičov prosíme, aby ich nezabudli poslať.  

 
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Veľký piatok – Ráno o 900 hod. sa stretneme v kostole a spoločnice sa 
pomodlíme breviárovú modlitbu: Ranne chvály a Posvätné čítanie.  

Obrady spojené z prežívaním umučenia a smrti Ježiša Krista sa budú konať o 
1830 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. 

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Biela sobota – o 1400 hod. bude pred kostolom požehnanie veľkonočných 
jedál.  

Slávenie Veľkonočnej vigílie sa začne o 1930 hod. posvätením ohňa a zakončí 
sa slávnostným sprievodom k úcte Zmŕtvychvstalého Pána – Samozrejme keď 
nám dopraje počasie. Na vigíliu si doneste sviece, lebo budú potrebné pri 
vstupe do kostola, pri obnovení krstných sľubov a pri veľkonočnom sprievode.  

–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 
 
 

 Veľkonočná nedeľa  - sv. omše budú o 900 a o 1100 hod. 
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 Veľkonočný pondelok – sv. omša bude len o 830 hod. 
–––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––– 

 
 Od piatku začíname deviatnik pred nedeľou Božieho Milosrdenstva. Budeme sa 
ho modliť 10 min. pred sv. omšou.  
 Kostol budeme pred sviatkami upratovať zajtra od 900 hod. Pozývame každý 
pár rúk, aby sme ho mohli upratať poriadne. Buďme zodpovední za náš chrám. 
Nech sa tu na sviatky cítime dobre. Čím viac nás bude, tým bude upratovanie 
príjemnejšie a rýchlejšie.    

 
 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú        

17. apríla  2010 uzavrieť :  
 

  Eva Šebová dcéra Jozefa a Vlasty r. Havašovej  bytom Predajná 

a 

Tomáš Šuhajda syn Jána a Eleny  r. Beraxovej  bytom Predajná 
 

Kto by vedel o nejakej veci, ktorá by zneplatňovala tento zväzok nech to ohlási na fare. 
 
 

Sv. Ján Vianney: „ Niekto povie: dopustil som sa mnohých hriechov, dobrý Boh mi 
nemôže odpustiť. Je to veľké rúhanie. Je to určovanie hraníc Božiemu milosrdenstvu, 

ktoré neexistujú. Ono je nekonečné.“ 
  
 

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


