
P R E D A J N Á                                      14.08.2016 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK     Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 
SOBOTA      Spomienka    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 14.08. 945 Za † rodičov Máriu a Štefana Košikových a ich rodičov 
Pondelok 15.08. 1815 Za farníkov 
Streda 17.08. 1800 Za † Jána 3. výr. a rodičov 
Štvrtok 18.08. 1800 Za † manžela Ivana a kňaza Mikuláša 
Piatok 19.08. 1800 Za † Teréziu Rotterovú 5. výr. a rodinu Rotterovú 
Sobota 20.08. 1800 Za † rodičov a starých rodičov a brata Ladislava 
Nedeľa 21.08. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Zajtra t.j. pondelok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude 
požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za 
krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 15. min 
neskôr, čiže o 18:15 hod. 

 V utorok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Na 
tento mesiac je úmysel nasledovný: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, 
ale aj svojho duchovného života. 

 Vo štvrtok 18. augusta uplynie rok od úmrtia Mons. Vladimíra Fila, bývalého 
rožňavského biskupa. Súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v 
tento deň obetovať svätú omšu za svojho predchodcu, k čomu pozýva aj všetkých 
kňazov Rožňavskej diecézy, a prosí všetkých veriacich diecézy o modlitbu za spásu 
jeho nesmrteľnej duše. V našej farnosti sv. omša za zos. biskupa Vladimíra bude 
vo štvrtok v Jasení o 17:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 32 sa venujú životu a spiritualite svätej Edity Steinovej; 
pozývajú na výstavu ovčiarstva na hrade Červený Kameň; odpovedajú na 
otázku, ako správne reagovať na bludy na internete zamerané proti Katolíckej 
cirkvi; mapujú slávnostné otvorenie Letných olympijských hier 2016 v brazílskom 
Riu de Janeiro. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. 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                                         14.08.2016 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK     Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 
SOBOTA      Spomienka    Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 
14.8. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Michala a Máriu Kordikových a syna Emila 
11:00 Za  Máriu Okosiovú nedož. 90. rokov 

15.8. Pondelok 17:00 Za  rodičov, sestru a brata 
16.8.  Utorok 17:00 Za  rodičov a synov, starých rodičov Pribilinových a rodičov 

Chlepkových 
17.8.  Streda 17:00 Aid. 
18.8.  Štvrtok 17:00 Za  biskupa Vladimíra Fila 1. výr. 
19.8.  Piatok 17:00 Za  Alžbetu a Ondreja Nuterových 
  

21.8. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Františka, Silvestra a rodičov Kvačkajových a Ťažkých 
11:00 Za  Róberta Cencera 30. deň. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Zajtra t.j. pondelok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to 
prikázaný sviatok, máme teda povinnosť zúčastniť sa sv. omši. V jej závere bude 
požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za 
krásu plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. Sv. omša bude o 17:00 hod. 

 V utorok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Na 
tento mesiac je úmysel nasledovný: Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela, 
ale aj svojho duchovného života. 

 Vo štvrtok 18. augusta uplynie rok od úmrtia Mons. Vladimíra Fila, bývalého 
rožňavského biskupa. Súčasný rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik bude v 
tento deň obetovať svätú omšu za svojho predchodcu, k čomu pozýva aj všetkých 
kňazov Rožňavskej diecézy, a prosí všetkých veriacich diecézy o modlitbu za spásu 
jeho nesmrteľnej duše. V našej farnosti sv. omša za zos. biskupa Vladimíra bude 
vo štvrtok v Jasení o 17:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 32 sa venujú životu a spiritualite svätej Edity Steinovej; 
pozývajú na výstavu ovčiarstva na hrade Červený Kameň; odpovedajú na 
otázku, ako správne reagovať na bludy na internete zamerané proti Katolíckej 
cirkvi; mapujú slávnostné otvorenie Letných olympijských hier 2016 v brazílskom 
Riu de Janeiro. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 

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


