
 

P R E D A J N Á                                        3.4.2022 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka  Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Spomienka  Sv. Vincenta Ferrera, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka  Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 3.4. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 6.4. 1800 Za † starých rodičov Rudolfa a Máriu Chladekových 
Piatok 8.4. 1800 Za pomoc Božiu a pokoj v rodine 
Sobota 9.4. 800 Za † Máriu Búdovú 
Nedeľa 10.4. 1030 Za † Vojtecha Kňazovického 

OZNAMY 
 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. 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. 
 V najbližšiu sobotu 9.4. bude v našej farnosti hromadná predveľkonočná sv. 

zmierenia. Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00-18:00 
hod. Prosím, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša v sobotu, 
kvôli spovediam bude ráno o 8:00 hod. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 10:30 hod. a začneme ju 
sláviť vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde 
budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale 
počkajte pri kríži. 

 Katolícke noviny v čísle 13. vysvetľujú, prečo má byť naša životná cesta naplnená 
dobrými skutkami; rozprávajú sa s rímskokatolíckym kňazom a odborníkom 
v oblasti kánonického práva Jánom Dudom, ktorý považuje nové usporiadanie 
rímskej kúrie pápežom Františkom za určitý signál a impulz, ako má Cirkev žiť a 
pôsobiť v súčasnom svete; približujú najzaujímavejšie momenty z Európskych 
katolíckych sociálnych dní v Bratislave; prinášajú rozhovor s kardinálom Michaelom 
Czernym, ktorý je špeciálnym delegátom Svätého Otca Františka pre Ukrajinu. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 
včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                             3.4.2022 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka  Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK     Spomienka  Sv. Vincenta Ferrera, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka  Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza 

ÚMYSLY 
 

3.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  rodičov Milana a Blaženu a starých rodičov z oboch strán 
5.4. Utorok 17:00 Za  manžela Františka 
7.4. Štvrtok 17:00 Za  manžela, rodičov z oboch strán, a Pavla 

 

10.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Miroslava Korbeľa 1. výr. 

  
OZNAMY 

 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. 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. Pobožnosť Krížovej 

cesty bude aj v piatok o 17:00 hod. 
 V najbližšiu sobotu 9.4. bude v našej farnosti hromadná predveľkonočná sv. 

zmierenia. Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00-18:00 
hod. Prosím, aby ste si spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. Sv. omša v Predajnej 
v sobotu, kvôli spovediam bude ráno o 8:00 hod. 

 Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude len jedna o 8:30 hod. 
a začneme vonku pri kríži, kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, 
kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale 
počkajte pri kríži. 

 Katolícke noviny v čísle 13. vysvetľujú, prečo má byť naša životná cesta naplnená 
dobrými skutkami; rozprávajú sa s rímskokatolíckym kňazom a odborníkom 
v oblasti kánonického práva Jánom Dudom, ktorý považuje nové usporiadanie 
rímskej kúrie pápežom Františkom za určitý signál a impulz, ako má Cirkev žiť a 
pôsobiť v súčasnom svete; približujú najzaujímavejšie momenty z Európskych 
katolíckych sociálnych dní v Bratislave; prinášajú rozhovor s kardinálom Michaelom 
Czernym, ktorý je špeciálnym delegátom Svätého Otca Františka pre Ukrajinu. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorý upratali kostol. 

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


