
P R E D A J N Á                                       16.10.2016 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
UTOROK     Sviatok     Sv. Lukáša, evanjelistu 
SOBOTA      Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY 
Nedeľa 16.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 17.10. 1430 Pohrebná sv. omša za † Júliusa Gajdoša 
Streda 19.10. 1800 Za Božiu pomoc synovi 
Štvrtok 20.10. 1800 Za † Štefana, Ľudmilu a deti 
Piatok 21.10. 1800 Za † Máriu 1. výr. a Jozefa 4. výr. 
Sobota 22.10. 1800 Za † Zoltána Kňazovického 
Nedeľa 23.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes je 16. októbra Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za kňazské a rehoľné 

povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.  
 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 (v tomto 
týždni sa modlime zvlášť za misie). 

 V stredu 19. októbra ideme v rámci celej rožňavskej diecézy na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva 
v Smižanoch. Odchod autobusu je ráno o 6:30 hod. z Jasenia. (z Predajnej 6:35) 

 V sobotu 22. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 23. októbra o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Milión detí na celom svete sa bude v utorok 18. októbra 2016 o 9:00 hod. spoločne modliť za jednotu a 

pokoj vo svete. Už po jedenásty krát iniciatívu organizuje Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi. 
Iniciatíva s názvom „Milión detí v modlitbe“ sa zrodila v roku 2005 v Caracase vo Venezuele a súvisí s 
prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Pápežská 
nadácia každý rok 18. októbra povzbudzuje deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na 
tento úmysel. Povzbudzujeme, aby sa pripojili aj naše deti. 

 Pripomíname, že v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do 
spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte 
návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste 
s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý je dňa 17. októbra, Fórum 
kresťanských inštitúcií organizuje XI. ročník prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh 
sociálnych aktivít. Stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkvi ́, tretieho sektora, akademického 
prostredia a všetkých ľudí dobrej vôle sa uskutoční aj v Brezne a to 18. októbra 2016, utorok od 15.00 – 
17.00 na Farskom úrade Brezno. Po stretnutí o 18:00 vo farskom kostole sa uskutoční Svätá omša s 
príhovorom otca biskupa Petra Rusnáka, predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS. 

 Na nástenke je informácia ohľadom výberového konania na funkciu riaditeľa Diecéznej charity 
v Rožňave. 

 Katolícke noviny v čísle 41 sa zameriavajú na skutočnosť, že poznanie Boha motivuje ku konaniu 
dobra; predstavujú slovenské kostoly a kaplnky, ktoré sú zasvätené Božiemu milosrdenstvu; odpovedajú 
na otázku, či je nevyhnutné, aby kresťan vyjadroval smútok za zomrelým nosením čierneho odevu. 

 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. 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                                           16.10.2016 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
UTOROK     Sviatok     Sv. Lukáša, evanjelistu 
SOBOTA      Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža 

ÚMYSLY 
 

16.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu Pavliakovú a manžela Jaroslava 
11:00 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových, Františka Medveďa 

18.10. Utorok 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Vierku 
19.10. Streda 17:00 Aid. 
20.10. Štvrtok 17:00 Za  Ruženu Bírešovu 4. výr. a jej rodičov 
21.10. Piatok 17:00 Za  Emila, Ľubomíra Vetrakových 

 
23.10. 

 
Nedeľa 

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

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude hodinku skôr, čiže o 14:00 hod., a o 14:45 pozývame na obecný 

úrad na Deň úcty k starším. 
 Dnes je 16. októbra Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za kňazské a rehoľné 

povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach. 
 V utorok hodinu pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 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 (v tomto týždni sa modlime zvlášť za misie). 

 V stredu 19. októbra ideme v rámci celej rožňavskej diecézy na púť do Svätyne Božieho milosrdenstva 
v Smižanoch. Odchod autobusu je ráno o 6:30 hod. z Jasenia. 

 V sobotu 22. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 23. októbra o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Milión detí na celom svete sa bude v utorok 18. októbra 2016 o 9:00 hod. spoločne modliť za jednotu a 

pokoj vo svete. Už po jedenásty krát iniciatívu organizuje Pápežská nadácia Pomoc Cirkvi v núdzi. 
Iniciatíva s názvom „Milión detí v modlitbe“ sa zrodila v roku 2005 v Caracase vo Venezuele a súvisí s 
prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Pápežská 
nadácia každý rok 18. októbra povzbudzuje deti, aby sa pripojili k modlitbe posvätného ruženca na 
tento úmysel. Povzbudzujeme, aby sa pripojili aj naše deti. 

 Pripomíname, že v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú zahrnuté do 
spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte 
návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste 
s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý je dňa 17. októbra, Fórum 
kresťanských inštitúcií organizuje XI. ročník prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh 
sociálnych aktivít. Stretnutie sociálnych iniciatív, samosprávy, cirkvi ́, tretieho sektora, akademického 
prostredia a všetkých ľudí dobrej vôle sa uskutoční aj v Brezne a to 18. októbra 2016, utorok od 15.00 – 
17.00 na Farskom úrade Brezno. Po stretnutí o 18:00 vo farskom kostole sa uskutoční Svätá omša s 
príhovorom otca biskupa Petra Rusnáka, predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS. 

 Na nástenke je informácia ohľadom výberového konania na funkciu riaditeľa Diecéznej charity v Rožňave. 
 Katolícke noviny v čísle 41 sa zameriavajú na skutočnosť, že poznanie Boha motivuje ku konaniu 

dobra; predstavujú slovenské kostoly a kaplnky, ktoré sú zasvätené Božiemu milosrdenstvu; odpovedajú 
na otázku, či je nevyhnutné, aby kresťan vyjadroval smútok za zomrelým nosením čierneho odevu. 

 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 



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


