
P R E D A J N Á                                      23.10.2016 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Slávnosť  Výročie posviacky chrámu, ktorého deň posviacky nie je známy  
ŠTVRTOK     Sviatok     Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  
PIATOK   Sviatok  Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  

ÚMYSLY 

Nedeľa 23.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 24.10. 1500 Pohrebná sv. omša za † Máriu Kološtovú 
Streda 26.10. 1700 Na úmysel 
Štvrtok 27.10. 1700 Za † Ľudovíta, Annu a Renáta 
Piatok 28.10. 1700 Za † Jána Mamojku 20. výr., manželku Annu a dcéru Máriu 
Sobota 29.10. 1700 Na úmysel 
Nedeľa 30.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Od stredy sv. omše v Predajnej v týždni budú hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 Večeradlo bude v stredu hodinu pred sv. omšou a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti 

Oltárnej. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, Sedembolestný ruženec sa 

pomodlime vo štvrtok. Modlitbu ruženca v piatok vedú deti a mládež a v iných dňoch dospelí.  
 Na budúci utorok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých. S oktávou Všetkých svätých 

sú spojené úplné odpustky a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Aby sme mohli 
z čistým srdcom získať odpustky pre našich zosnulých spovedať budeme už v tomto týždni ako 
pred prvým piatkom. 

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do 
sakristie alebo na farský úrad. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života 
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť 
spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli 
narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť 
symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou 
s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. 
V našich kostoloch si do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane 
a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti 
a rodiny. Sviečka malá stoji 1,-€ a sklenená 4,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na pravú slobodu, ktorú nám môže darovať jedine 
Boh; približujú, ako Cirkev na Slovensku využíva sociálne siete; pripomínajú si prvé výročie 
úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. 

 V noci z 29. na 30. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. h. posúvame hodiny na 2. h. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 307,- €, z toho v Predajnej 115,- €. 
 Na kostol a misie obetovala bohuznáma osoba po 50,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

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



 

J A S E N I E                                           23.10.2016 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Slávnosť  Výročie posviacky chrámu, ktorého deň posviacky nie je známy  
ŠTVRTOK     Sviatok     Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  
PIATOK   Sviatok  Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  

ÚMYSLY 
 

23.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  brata Jozefa 10. výr a manželku 1. výr. 
11:00 Za  Katarínu Bučkovú a nevestu Katku 

25.10. Utorok 16:00 Za  Máriu a Mareka Sanitrových 
26.10. Streda 16:00 Za  Emila a Máriu Šarinových, vnukov Pavla a Dušana 
27.10. Štvrtok 16:00 Za  syna Jána Mikloška, otca a starých rodičov 
28.10. Piatok 16:00 Za  Agnesu 1. výr. a Júliusa Jakubcových 

   
30.10. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  rodičov Jolanu a Jána Núterových, ich syna Richarda a dcéru Blanku 
11:00 Za  manžela Jána Havrana nedož. 90. rokov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Od utorka sv. omše v Jasení v týždni budú hodinu skôr, čiže o 16:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju 
vedú deti a mládež, a v iných dňoch dospelí. 

 Na budúci utorok 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých. S oktávou Všetkých svätých 
sú spojené úplné odpustky a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Aby sme mohli 
z čistým srdcom získať odpustky pre našich zosnulých spovedať budeme už v tomto týždni ako 
pred prvým piatkom. 

 Pripomíname o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do 
sakristie alebo na farský úrad. 

 Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Forum života 
s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť 
spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli 
narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť 
symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou 
s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. 
V našich kostoloch si do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane 
a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti 
a rodiny. Sviečka stoji 1,-€ a sklenená 4,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 42 sa zameriavajú na pravú slobodu, ktorú nám môže darovať jedine 
Boh; približujú, ako Cirkev na Slovensku využíva sociálne siete; pripomínajú si prvé výročie 
úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. 

 Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 20,- € a 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 V noci z 29. na 30. októbra, teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 3. h. posúvame hodiny na 2. h. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 307,- €, z toho v Jasení 192,- €. Pán Boh zaplať 

za vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

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


