
P R E D A J N Á                                      10.05.2015 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Spomienka   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 10.05. 945 Za farníkov 
Pondelok 11.05. 1800 Za † Jána 25. výr. smrti 
    
Streda 13.05. 1800 Za † rodičov Jána Franeka s manželkou Gizelou a brata Jána 
Štvrtok 14.05. 1830 Za farníkov 
Piatok 15.05. 1800 Za † Zoltána 2. výr. 
Sobota 16.05. 1800 Za † Jozefa, Ruženu a dcéru Jarku 
Nedeľa 17.05. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť v Predajnej bude o 14:30 hod. 
 O 15:00 hod. pozývame do kostola v Jasení na hudobné vystúpenie deti z príležitosti dňa matiek. 
 Litánie Loretanské v tomto týždni sa modlime pred sv. omšou. Po sv. omši sa budeme modliť 

deviatnik k sv. Janovi Nepomuckému, patrónovi našej diecézy pred slávnosťou uvedenia do 
úradu diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Uvedenie nového biskupa bude v sobotu 
16. mája o 10:00 hod. v Rožňavskej katedrále. Na túto slávnosť sú pozvaní všetci farníci. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 
Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Vo štvrtok 14. mája máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 
povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:30 hod. 

 V piatok o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti. Na 
nácvik pozývame aj ostatné deti a mládež. 

 Taktiež v piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 
túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 

 V sobotu 16. mája o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 
stretnutie. 

 Na budúcu nedeľu 17. mája o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú 

prosby za úrodu. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť Rehole menších bratov kapucínov; 

približujú reformu rímskej kúrie, o ktorú sa usiluje Svätý Otec František; prinášajú rozhovor s 
jezuitom Leopoldom Slaninkom. 

 Na budúcu nedeľu je 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujem všetkým, ktorí v piatok 
upratali kostol. 

 Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli k príprave dekanátneho stretnutia mládeže: 
kuchárovi, ženám, ktoré prišli pomôcť, mladým pri organizácií aj aktivitách, všetkým ktorí 
doniesli koláče a ostatným za modlitebnú podporu. Všetkým Pán Boh zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                           10.05.2015 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Spomienka   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
ŠTVRTOK   Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej diecézy) 

ÚMYSLY: 
 

10.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manžela Františka 
11:00 Za  Elemíra a Valériu Mikloškových 

12.5. Utorok 17:00 Za  svokrovcov, Štefana a dcéru Vierku 
    
14.5. Štvrtok 17:00 Za  Juraja 
15.5. Piatok 17:00 Za  Ľubomíra Vrbiara 
    

 

17.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Martu Beraxovú 1. výr. 
11:00 Za  Jozefa Kováčika 25. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývame do kostola na hudobné vystúpenie deti z príležitosti dňa 

matiek. Pozývame všetky mamy.  
 Litánie Loretanské v tomto týždni sa modlime pred sv. omšou. Po sv. omši sa budeme modliť deviatnik 

k sv. Janovi Nepomuckému, patrónovi našej diecézy pred slávnosťou uvedenia do úradu diecézneho 
biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Uvedenie nového biskupa bude v sobotu 16. mája o 10:00 hod. 
v Rožňavskej katedrále. Na túto slávnosť sú pozvaní všetci farníci. 

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

 V pondelok a stredu o 17:30 hod. v kostole bude nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti z Jasenia. 
 Vo štvrtok 14. mája máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 17:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto novénu sa 

budeme modliť po sv. omšiach. 
 V sobotu 16. mája o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na stretnutie. 
 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú prosby za 

úrodu. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť Rehole menších bratov kapucínov; približujú 

reformu rímskej kúrie, o ktorú sa usiluje Svätý Otec František; prinášajú rozhovor s jezuitom 
Leopoldom Slaninkom. 

 Na budúcu nedeľu je 49. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň bude 
zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

 Chcem poďakovať všetkým ktorí pomohli k príprave dekanátneho stretnutia mládeže: kuchárovi, 
ženám, ktoré prišli pomôcť, mladým pri organizácií aj aktivitách, všetkým ktorí doniesli koláče 
a ostatným za modlitebnú podporu. Všetkým Pán Boh zaplať. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Pohorelej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
Jozef Šluch syn Jozefa a Márii r. Brindzová bytom Jasenie a Danka Bugajdová dcéra Jána a Dariny r. 
Datková bytom Pohorela. 

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

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


