
Farské oznamy 
6. Veľkonočná Nedeľa 

(13.05.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:  Sviatok:  Sv. Mateja, apoštola 
STREDA:   Sviatok:  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 13.05.2012 
700 

 
945 

† rodičov a bratov  
 
Za farníkov

Pondelok 14.05.2012 1830 Aid. 
Utorok 15.05.2012 1830 Aid. 
Streda 16.05.2012 1830 † Anna Celerová 9. výr.  
Štvrtok 17.05.2012 1830 † rodičia Martin a Margita a súrodencov  
Piatok 18.05.2012 1830 Za farníkov 
Sobota 19.05.2012 800 Aid. 

Nedeľa 20.05.2012 
700 

 
945 

† rodičia Šagatoví a Kazaroví  
 
Za farníkov  

 

OZNAMY: 
 Májová pobožnosť bude dnes o 15:00 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo v rámci ktorého bude aj májová pobožnosť. 
 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 
povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:30 hod. 

 Dnes popoludní o 14:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
deti, ktoré idú na prijímanie v Predajnej. 

 V sobotu 19. mája o 16:00 hod. vo farskej klubovni bude nácvik spevu pre prvoprijímajúce 
deti a aj pre ostatných. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa venujú našej spoločnej matke – matke Cirkvi a taktiež pripomínajú 95. 
výr. zjavení Panny Márie vo Fatime, kde nebo začalo svoj plán záchrany sveta. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú 
prosby za úrodu. 

 Vzadu po chórom je nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 26. mája 2012 uzavrieť:  

Katarína Vraniaková dcéra Jána Babica a Melánie Sojkovej  bytom Jasenie 
a 
Peter Jakubec syn Petra a Tatiany r. Weisenbacherovej  bytom Jasenie 

 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi 
na farskom úrade. 

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



Farské oznamy 
6. Veľkonočná Nedeľa 

(13.05.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:  Sviatok:  Sv. Mateja, apoštola 
STREDA:   Sviatok:  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

ÚMYSLY: 
 
13.5 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu, Františka Kubackých a Júliusa Kováčika 
11:00 Za  Máriu a Jozefa Kochanových, syna Emila a starých rodičov 

15.5  Utorok 17:30 Za  Jozefa Šárika 
16.5  Streda 17:30 Za  rodinu Jozefa Šucha 
17.5  Štvrtok 17:30 Za  Jozefa, Gizelu Babkových, syna Gregora a manželku Annu  
18.5  Piatok 17:30 Za  Annu Sekáčovú (30. deň od smrti) 
19.5  Sobota 9:00 Za  Igora Živora v nedožitých 70. rokov a rodičov 

 

20.5 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Emíliu, Emila Janovských a Jozefa Luptáka 
11:00 Za Božiu pomoc pre Kláru  

OZNAMY: 
 Májová pobožnosť bude dnes o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo v rámci ktorého bude aj májová 
pobožnosť. 

 Vo štvrtok máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 
povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omša bude večer o 17:30 hod. 

 V utorok 15. mája po sv. omši o 17:30 hod. bude na obecnom úrade stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich deti, ktoré idú na prijímanie v Jasení. 

 Nácvik spevu deti pred sv. prijímaním bude v piatok 18. mája po sv. omši o 17:30 hod. 
 Na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Katolícke noviny sa venujú našej spoločnej matke – matke Cirkvi a taktiež pripomínajú 95. 
výr. zjavení Panny Márie vo Fatime, kde nebo začalo svoj plán záchrany sveta. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú 
prosby za úrodu. 

 Vzadu je nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 4. ruža pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, čo včera 
upratali kostol. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 26. mája 2012 uzavrieť:  

Katarína Vraniaková dcéra Jána Babica a Melánie Sojkovej  bytom Jasenie 
a 
Peter Jakubec syn Petra a Tatiany r. Weisenbacherovej  bytom Jasenie 

 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi  
na farskom úrade. 

 

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


