
P R E D A J N Á                                      01.06.2014 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka:  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK:   Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 01.06.2014 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.06.2014 1830 Aid. 
Utorok 03.06.2014 1830 Aid. 
Streda 04.06.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 05.06.2014 1830 Aid. 

Piatok 06.06.2014 
1530 
1830 

Sobášny obrad  Petra Giertla a Zdenky Klinčíkovej 
Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Sobota 07.06.2014 800 Za † Emíliu Fekiačovú a Jána nedož. 100. rokov 

Nedeľa 08.06.2014 
700 

 

1000 

Za farníkov 
 

Za prvoprijímajúce deti 
OZNAMY: 

 Dnes začíname mesiac jún v ktorom sa každý deň v týždni na záver sv. omši budeme modliť litánie k 
Božskému Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime počas celého týždňa po 
sv. omšiach. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 
Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred večernou sv. omšou. Ku 
chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu 8. júna v Predajnej budeme prežívať Prvé sv. prijímanie. Hlavná sv. omša v tento deň 
bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 7. júna o 8:30 hod.; rodičov 
a krstných rodičov prvoprijímajúcich deti prosíme aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. 

 Nácviky pre deti budú v stredu a štvrtok o 16:30 hod. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie pre deti z Predajnej si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 

večernej sv. omši. Cena za vypožičanie je 7,- eur. 
 Katolícke noviny prinášajú aktuálne spravodajstvo z apoštolskej návštevy pápeža Františka vo Svätej 

zemi; upozorňujú, že v pochybnosti sa nesmieme rozhodnúť; prinášajú rozhovor s pátrom Eliasom 
Vellom. 

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

 Slovenská katolícka charita organizuje materiálnu zbierku na pomoc zaplavenému Balkánu. Do charitných 
centier - teda aj do našej charity v Jasení - môžu rodiny, ale aj firmy, a iné spoločenstva priniesť, darovať 
baličky trvanlivých potravín, ktoré nevyžadujú chladenie – napr. konzervy a pod., hygienické potreby 
(pracie prášky, mydlo, šampón, toaletné potreby, zubné pasty), čistiace a dezinfekčné potreby, hygienické 
obrúsky, stravu pre dojčatá, plienky, nové detské oblečenie, novú posteľnú a spodnú bielizeň. Ostatné 
odevy sa nezbierajú. Zbierka potrvá od dnes do 5. júna 2014. Zoznám centier v Rožňavskej diecéze 
s kontaktnými údajmi na miestnych koordinátorov je na nástenke. 

 Dnes je 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná zbierka bola na 
katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. 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                                           01.06.2014 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka:  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK:   Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
 

1.6. 
 

Nedeľa 
  8:30 
11:00 

Za Ružencové Bratstvo 
Za  Viliama a Drahoslava Barančok 

3.6. Utorok 17:30 Poďakovanie a Božiu pomoc v kňazskej službe pre pána kaplána 
4.6. Streda 17:30 Za  Máriu a Emila Šarinových a syna Emila, a vnukov Paľka a Dušana 
5.6. Štvrtok 17:30 Za  rodinu Šuhajdovu a Novákovu 
6.6. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
7.6. Sobota   9:00 

16:00 
Za novomanželov Filipa a Katku  
Sobášny obrad  Filipa Kvačkaja a Kataríny Ligasovej 

   

8.6. 

 

Nedeľa 
  8:30 Za  Jozefa a Jozefínu a brata Gustáva Waisebachorovcov 
11:00 Za  Jozefa Kubove 1. výr 

OZNAMY: 
 Dnes začíname mesiac jún v ktorom sa každý deň v týždni na záver sv. omši budeme modliť litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime počas celého týždňa 

po sv. omšiach. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme každý deň pred večernou sv. omšou. 

Ku chorým pôjdeme v piatok od 9:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 8. júna v Predajnej budeme prežívať Prvé sv. prijímanie. Hlavná sv. omša v tento 

deň bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 7. júna o 8:30 hod., 
rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich deti prosíme aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. 

 Nácviky pre deti budú v stredu a štvrtok o 16:30 hod. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie pre deti z Predajnej si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka po 

večernej sv. omši. Cena za vypožičanie je 7,- eur. 
 Katolícke noviny prinášajú aktuálne spravodajstvo z apoštolskej návštevy pápeža Františka vo Svätej 

zemi; upozorňujú, že v pochybnosti sa nesmieme rozhodnúť; prinášajú rozhovor s pátrom Eliasom 
Vellom. 

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

 Slovenská katolícka charita organizuje materiálnu zbierku na pomoc zaplavenému Balkánu. Do 
charitných centier - teda aj do našej charity v Jasení - môžu rodiny, ale aj firmy, a iné spoločenstva 
priniesť, darovať baličky trvanlivých potravín, ktoré nevyžadujú chladenie – napr. konzervy a pod., 
hygienické potreby (pracie prášky, mydlo, šampón, toaletné potreby, zubné pasty), čistiace 
a dezinfekčné potreby, hygienické obrúsky, stravu pre dojčatá, plienky, nové detské oblečenie, novú 
posteľnú a spodnú bielizeň. Ostatné odevy sa nezbierajú. Zbierka potrvá od dnes do 5. júna 2014. 
Zoznám centier v Rožňavskej diecéze s kontaktnými údajmi na miestnych koordinátorov je na 
nástenke. 

 Dnes je 48. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná zbierka bola na 
katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 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 veľkonočného týždňa. 


