
P R E D A J N Á                               07.01.2018 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY 

Nedeľa 07.01. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 08.01. 1330 Pohrebná sv. omša za † Emila Rottera 
Utorok 09.01. 1300 Pohrebný obrad v dome smútku za † Annu Chromekovú 
Streda 10.01. 1700 Za † Jozefa Medveďa 1. výr. 
Štvrtok 11.01. 1700 Na úmysel 
Piatok 12.01. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 13.01. 1700 Za † manžela 
Nedeľa 14.01. 945 Za † Martina Cibuľu 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie, ale výzdoba môže ostať do konca januára. 
 Dnes o 15:00 hod. sa v kostole budeme modliť posvätný ruženec za zosnulých. 
 A o 16:00 hod. pozývame do spoločenského domu v Predajnej na bláznivú komédiu 

o manželských strastiach S brokovnicou na manžela. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po 

sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 9. januára o 16:45 hod. pozývame miništrantov do farskej klubovne na stretnutie. 
 Bratia a sestry, milá mládež. Vo farnosti v tomto roku začíname s ďalšou prípravou na 

prijatie sviatosti birmovania. Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného 
rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. Je to totiž sviatosť kresťanskej dospelosti, preto 
k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať 
o účasti na nedeľnej sv. omši. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa 
prihlásili na farskom úrade do konca januára. Vek prípravy na birmovku je od deviatej 
triedy nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte nemajú.  

 Skončili sme pastoračnú návštevu – koledu v našej farnosti. Navštívili sme 84 domácnosti, 
z toho 31 v Predajnej. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorý nás pozvali. Nech Vás narodené 
dieťa Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.  
Deti z koledy v Predajnej vyzbierali 220,- €. Veľmi ďakujeme. Vyzbierané peniažky budú 
použité na organizované akcie pre deti. 

 Na podporu projektu Zmeň tento príbeh diecéznej charity v Rožňave sa vyzbieralo 98,- €. Pán 
Boh zaplať za všetky milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí vo štvrtok 
upratali kostol. 

 Dnes po sv. omši (po premienke) budú členky Ružencového bratstva oboznámené 
s hospodárením za rok 2017. Prosíme o účasť. 
 

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



 

J A S E N I E                                     07.01.2018 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ÚMYSLY 

 

7.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

11:00 Za  manžela Jána Turňu 1. výr., jeho rodičov Klementa  a 
Amáliu, brata Jozefa a starých rodičov 

9.1. Utorok 16:00 Za  Jána Nútera a rodičov 
10.1. Streda 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Katku 
11.1. Štvrtok 16:00 Za  rodičov a súrodencov 
12.1. Piatok 16:00 Aid. 
13.1. Sobota 7:30 Za farníkov 

   

14.1. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Emíliu Škultetyovú 1. výr.  a Jozefa Škulteyho 
11:00 Za  Štefana 1. výr. 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie, ale výzdoba môže ostať do konca januára. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V utorok 9. januára o 16:45 hod. pozývame miništrantov do farskej klubovne na stretnutie. 
 Bratia a sestry, milá mládež. Vo farnosti v tomto roku začíname s ďalšou prípravou na 

prijatie sviatosti birmovania. Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného 
rozhodnutia každého, kto ju chce prijať. Je to totiž sviatosť kresťanskej dospelosti, preto 
k tejto sviatosti mali by pristúpiť ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať 
o účasti na nedeľnej sv. omši. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa 
prihlásili na farskom úrade do konca januára. Vek prípravy na birmovku je od deviatej 
triedy nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť ešte nemajú.  

 Skončili sme pastoračnú návštevu - koledu v našej farnosti. Navštívili sme 84 domácnosti, 
z toho 53 v Jasení. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorý nás pozvali. Nech Vás narodené dieťa 
Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom.  
Deti z koledy v Jasení vyzbierali 310,- €. Veľmi ďakujeme. Vyzbierané peniažky budú 
použité na organizované akcie pre deti. 

 Na podporu projektu Zmeň tento príbeh diecéznej charity v Rožňave sa vyzbieralo 98,- €. Pán 
Boh zaplať za všetky milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol. 

 

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


