
P R E D A J N Á                                        26.3.2023 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

ÚMYSLY 

Nedeľa 26.3. 930 Za † Bertu a rodičov 

Utorok 28.3. 1500 Pohrebná sv. omša za † Jozefa Hraško 

Streda 29.3. 1800 Za † Viliama a Lýdiu 

Piatok 31.3. 1800 Za † rodičov Jána a Gizelu Franekových a brata Jána 

Sobota 1.4. 800 Za farníkov 

Nedeľa 2.4. 1030 Za Ružencové Bratstvo 

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, a o 17:00 

hod. bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí 

z Predajnej a Jasenia. 

➢ V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. 

➢ Prvý piatok v mesiaci apríl pripadá na Veľký piatok, preto ku chorým pôjdem 

v tomto týždni v piatok 31.3. V Predajnej pôjdem od 10:00 hod. V sakristii je listina 

na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 

prijímanie pred veľkonočnými sviatkami.  

➢ V najbližšiu sobotu 1.4. 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 Palmovú (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 12 pripomínajú odkaz sviečkovej manifestácie, ktorá pred 

35 rokmi pohla dejiny Slovenska; pokračujú v cykle o Desatore šiestym prikázaním –

 nezosmilníš; v rámci seriálu Slovenské diecézy zaostrujú na Bratislavskú arcidiecézu. 

➢ Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 640,- €, z toho v Predajnej 200,- €. 

Boh zaplať za Vaše milodary. 

➢ O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. 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                                             26.3.2023 

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu 

ÚMYSLY 
 

26.3. 

 

Nedeľa 
8:00 Za  syna Milana 

11:00 Za  Jozefa Kováčika, manželku a dcéru 

28.3. Utorok 18:00 Za  Michala a Martu Demeterových, rodičov z oboch strán 

30.3. Štvrtok 18:00 Za  Jozefa a Emíliu Škultetyových 
 

2.4. 

 

Nedeľa 
8:00 Za Ružencové Bratstvo 

  

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, a o 17:00 hod. 

bude vo farskej klubovni stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí z Predajnej 

a Jasenia. 

➢ V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo. 

➢ Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. Pobožnosť Krížovej cesty 

bude aj v piatok o 17:00 hod. 

➢ Prvý piatok v mesiaci apríl pripadá na Veľký piatok, preto ku chorým pôjdem v tomto 

týždni v piatok 31.3. V Jasení pôjdem od 8:00 hod. V sakristii je listina na ktorú môžete 

zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred 

veľkonočnými sviatkami.  

➢ V najbližšiu sobotu 1.4. 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 Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Sv. omša bude len jedna o 8:00 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 12 pripomínajú odkaz sviečkovej manifestácie, ktorá pred 35 

rokmi pohla dejiny Slovenska; pokračujú v cykle o Desatore šiestym prikázaním –

 nezosmilníš; v rámci seriálu Slovenské diecézy zaostrujú na Bratislavskú arcidiecézu. 

➢ Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 640,- €, z toho v Jasení 440,- €. Boh 

zaplať za Vaše milodary. 

➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


