
Farské oznamy 
5. pôstna nedeľa  

(10.04.2011) 
P R E D A J N Á 

 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 10.04.2011 
700 

 
945 

† Antóniu s rodinou 
 
Za farníkov 

Pondelok 11.04.2011 1830 Aid 
Utorok 12.04.2011 1830 † Stanislava a Jolanu Korduličových 
Streda 13.04.2011 1830 † Vladislavu Kršteníkovú (12. výr.) 
Štvrtok 14.04.2011 1830 † Silviu Čechovú 
Piatok 15.04.2011 1830 Za uzdravenie rodových koreňov  
Sobota 16.04.2011 800 † Albína a Vojtecha Mutiša (10. výr.) 

Nedeľa 17.04.2011 
700 

 
945 

O Božie požehnanie pre syna k 26 narodeninám 
 
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu a hneď po nej bude ďalšie stretnutie 
spoločenstiev rodín. Na Kalvárii je to už predposledná tohtoročná krížová cesta. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok krížovú cestu 
sprevádzajú deti a mládež. Pripomíname, že pôstne obdobie sa pomaly končí, aby sme stihli sa zúčastniť na tejto 
hlbokej kresťanskej modlitbe.  
 Z obsahu KN vyberáme: o ďalšom potvrdenom zázraku v Lurdoch alebo sa môžeme dočítať o vzniku, tradícii 
a histórii pobožnosti Krížovej cesty.  
 V tento piatok od 9 hod. navštívime našich chorých v predveľkonočnom čase. Kto by vedel o nejakom chorom, 
ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby nám nahlásil jeho adresu.  
 Predveľkonočná spoveď bude v Predajnej na budúcu nedeľu od 1700 do 1800 hod. Keďže tu bude viac kňazov, 
aby na nás nemuseli čakať, buďme prosím presní. 
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o 945 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. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Rybárovej. Všetkým, ktorí včera upratali . 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú  30. apríla  2011 uzavrieť :  

Vladimíra Čižmárová dcéra Vladimíra  a Margity  r. Švantnerovej  bytom Predajná 

a 

Jozef Zaťko syn Jozefa a Márie  r. Škrabákovej  bytom Zlaté Moravce 

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

Ján Pavol II.: „Kresťanstvo je jedným veľkým pôsobením Boha.. Keď Cirkev krstí, krstí aj Kristus. Keď 
Cirkev rozhrešuje, Kristus rozhrešuje tiež. Keď Cirkev slávi Eucharistiu, aj Kristus ju slávi.  

Všetky sviatosti sú pôsobením Kristovým...“ 
 

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



FARSKÉ OZNAMY 
5. pôstna nedeľa  

(10.04.201) 
J A S E N I E 

 
10.4. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Helenu Medveďovú a sestry: Máriu a Annu 8. výr.  

11:00 Za  Vladimíra Vrbiara 

12.4. Utorok 17:00 Za  Ondreja Cevára 

13.4. Streda 17:00 Za  Miroslava Švába 

14.4. Štvrtok 8:30 Za  Annu Cibulovú  30. deň od úmrtia 

15.4. Piatok 8:30 Za Božie požehnanie pre 80-ročnú jubilantku 

16.4. Sobota 8:30 Za  Andreja Mrvíka a Máriu Mrvíkovú 

 
17.4.  

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jozefa Koristu 6. výr., Eugena a Danielu 

11:00 Za  Jána Malčeka a rodičov 
 

OZNAMY: 
 O 1500 hod. sa stretneme pod Kalváriou, a tam sa pomodlíme Krížovú cestu a hneď po nej bude ďalšie stretnutie 
spoločenstiev rodín. Na Kalvárii je to už predposledná tohtoročná krížová cesta. Zajtra hodinu pred sv. omšou bude 
„Večeradlo“. 
 Pripomíname, že v stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok krížovú cestu 
sprevádzajú deti a mládež. Pripomíname, že pôstne obdobie sa pomaly končí, aby sme stihli sa zúčastniť na tejto 
hlbokej kresťanskej modlitbe.  
 Z obsahu KN vyberáme: o ďalšom potvrdenom zázraku v Lurdoch alebo sa môžeme dočítať o vzniku, tradícii 
a histórii pobožnosti Krížovej cesty.  
 Keďže spoveď v dekanáte sa začína už vo štvrtok, sv. Omše v Jasení budú od štvrtku o hod. 8:30 ráno.  
 V tento piatok od 9 hod. navštívime našich chorých v predveľkonočnom čase. Kto by vedel o nejakom chorom, 
ktorý by chcel prijať sviatosti a doposiaľ ich k prvému piatku neprijímal prosíme, aby nám nahlásil jeho adresu.  
 Predveľkonočná spoveď bude v Jasení na budúcu sobotu od 1700 do 1800 hod. Keďže tu bude viac kňazov, aby 
na nás nemuseli čakať, buďme prosím presní. 
 Na budúci týždeň máme kvetnú nedeľu. Liturgiu sv. omše o hod. 830 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. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. p. Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú  30. apríla  2011 uzavrieť :  

Vladimíra Čižmárová dcéra Vladimíra  a Margity  r. Švantnerovej  bytom Predajná 

a 

Jozef Zaťko syn Jozefa a Márie  r. Škrabákovej  bytom Zlaté Moravce 

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

Ján Pavol II.: „Kresťanstvo je jedným veľkým pôsobením Boha.. Keď Cirkev krstí, krstí aj Kristus. Keď 
Cirkev rozhrešuje, Kristus rozhrešuje tiež. Keď Cirkev slávi Eucharistiu, aj Kristus ju slávi.  

Všetky sviatosti sú pôsobením Kristovým...“       
 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


