
P R E D A J N Á                                      13.05.2018 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Sv. Mateja, apoštola 
STREDA    Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 
PIATOK    Spomienka    Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.5. 945 Za farníkov 
Pondelok 14.5. 1800 Za † Imricha Krahulca 
Streda 16.5. 1800 Za † rodičov Demeterových 
Štvrtok 17.5. 1800 Za † Štefana a Ľudmilu 
Piatok 18.5. 1800 Za † rodičov a bratov Cyrila, Antona 
Sobota 19.5. 1800 Za † Jozefa Cibulu a rodičov 

Nedeľa 20.5. 800 
1030 

Za povolania 
Za prvoprijímajúce detí 

OZNAMY 
 Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Popoludní o 16:00 hod. pozývame všetky mamičky do spoločenského domu na 

deň matiek. 
 Májové pobožnosti spolu s novénou k Duchu Svätému sa modlime v týždni po sv. 

omši. 
 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. 

 V stredu je 16. máj Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 
„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 Na budúcu nedeľu 20. mája vo farskom kostole o 10:30 hod. budeme prežívať 
slávnosť Prvého sv. Prijímania detí z Jasenia a Predajnej. Sv. spoveď detí bude 
v sobotu 19. mája o 9:00 hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny 
prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácviky pre detí 
budú v stredu a v piatok o 16:00 hod. V nedeľu bude dodatočná sv. omša ráno 
o 8:00 hod. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden 
deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 19 približujú príchod relikvií svätej Rity do Košíc; 
zameriavajú sa na Božiu všemohúcnosť; rozprávajú sa s pediatričkou Alicou 
Kubinskou. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

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



 

J A S E N I E                                           13.05.2018 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok     Sv. Mateja, apoštola 
STREDA    Sviatok  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 
PIATOK    Spomienka    Sv. Jána I., pápeža a mučeníka 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
 

13.5. 
 

Nedeľa 8:30 
11:00 

Poďakovanie za pomoc Božiu pri príležitosti 80. rokov 
Za  Milana Hôrčika 20. výr 

15.5. Utorok 17:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre synovca Miroslava 
16.5. Streda 17:00 Za  Jozefa Kovačíka a dcéru Alenku Vanikovú 
17.5. Štvrtok 17:00 Za  Tomáša Gibalu, Máriu Gibalovú a syna Jána 
18.5. Piatok 17:00 Za  Elenku Nosáľovú 10 .výr. 
19.5. Sobota 7:30 Za farníkov 
 

20.5. 
 

Nedeľa 8:00 Za  Jána Košíka, manželku Annu a syna Jána 
  

OZNAMY 
 Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Popoludní o 15:00 hod. pozývame všetky mamičky a staré mamičky do sály bývalého 

OcÚ na deň matiek. 
 Májové pobožnosti spolu s novénou k Duchu Svätému sa modlime v týždni po sv. 

omši. 
 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. 

 V stredu je 16. máj Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 
„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 Na budúcu nedeľu 20. mája vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 hod. budeme 
prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania detí z Jasenia a Predajnej. Sv. spoveď detí 
bude v Predajnej v sobotu 19. mája o 9:00 hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich 
rodiny prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácviky pre 
detí budú v stredu a v piatok o 16:00 hod. vo farskom kostole v Predajnej. V nedeľu 
bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole ráno o 8:00 hod., a v Jasení bude len 
jedna sv. omša o 8:00 hod. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden 
deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 19 približujú príchod relikvií svätej Rity do Košíc; 
zameriavajú sa na Božiu všemohúcnosť; rozprávajú sa s pediatričkou Alicou 
Kubinskou. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí v piatok upratali kostol. 

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


