
P R E D A J N Á                                      12.03.2017 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
Nedeľa 12.03. 945 Za farníkov 
Pondelok 13.03. 1700 Za † Emila a Matildu Turčanových a ich rodičov 
Streda 15.03. 1700 Za Božiu pomoc v chorobe pre ťažko chorého Petra 
Štvrtok 16.03. 1700 Za † rodičov, manžela a zaťa 
Piatok 17.03. 1700 Za † Viktóriu, Jozefa a ich rodičov 
Sobota 18.03. 1700 Za rodičov pri príležitosti 50. výr. sobáša a o Božiu pomoc 
Nedeľa 19.03. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlíme Krížovú cestu. 
 Vo štvrtok je 16. marec Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 

Úmysel je: Za kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského 
života v našich farnostiach.  

 Na budúcu nedeľu 19. marca o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V najbližšom čase organizujeme v našej farnosti dve púte:  

Prvú, dňa 23. apríla t.j. nedeľa, na sviatok Božieho milosrdenstva do svätyne 
Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. 
Druhú, dňa 13. mája t.j sobota, v rámci celej Rožňavskej diecézy púť do 
Bolkoviec pri Lučenci, na ste výročie zjavení vo Fatime. Zapisovať sa môžete 
v sakristii.  

 Katolícke noviny v čísle 10. zdôrazňujú, že vernosť Bohu prináša silu 
v skúškach; približujú obrovský odkaz života a utrpenia saleziánov Titusa 
Zemana a Ernesta Macáka; prinášajú rozhovor s českým katolíckym filozofom 
Janom Sokolom; predstavujú tohtoročných laureátov Ceny Fra Angelica. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 187,- €, z čoho v 
Predajnej 79,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali náš kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                          12.03.2017 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY 

 

12.3. 
 

Nedeľa 8:30 O Božiu pomoc pre manželov 
11:00 Za  manželku nedož. 70. rokov a rodičov Rochockých a Zelenčikových 

14.3. Utorok 16:00 Z zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavov 
15.3. Streda 16:00 Za  Emila Šarinu nedož. 80. rokov a 8. výr. smrti 
16.3. Štvrtok 16:00 Za  Vierku Glembovú 30. deň 
17.3. Piatok 16:00 Za  manžela Jozefa, rodičov bratov a sestry 
18.3. Sobota 7:30 Za  Máriu Horváthovú 30. deň 

 

19.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa, syna Milana a dcéru Katarínu 
11:00 O Božie milosti pre rodinu Dosse 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na našej Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 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 pre dospelých a v piatok pre deti a mládež sa pol hodiny pred sv. omšou modlíme 

Krížovú cestu. 
 Vo štvrtok je 16. marec Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za 

kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach.  
 Na budúcu nedeľu 19. marca o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V najbližšom čase organizujeme v našej farnosti dve púte:  

Prvú, dňa 23. apríla t.j. nedeľa, na sviatok Božieho milosrdenstva do svätyne Božieho 
milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. 
Druhú, dňa 13. mája t.j sobota, v rámci celej Rožňavskej diecézy púť do Bolkoviec pri 
Lučenci, na ste výročie zjavení vo Fatime. Zapisovať sa môžete v sakristii.  

 Katolícke noviny v čísle 10. zdôrazňujú, že vernosť Bohu prináša silu 
v skúškach; približujú obrovský odkaz života a utrpenia saleziánov Titusa Zemana a 
Ernesta Macáka; prinášajú rozhovor s českým katolíckym filozofom Janom Sokolom; 
predstavujú tohtoročných laureátov Ceny Fra Angelica. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 187,- €, z čoho v Jasení 108,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na utorkovom stretnutí Farskej ekonomickej rady sa rozhodlo, že teraz na jar, ideme 
maľovať strechu a obnoviť fasádu na kostole v Jasení. Celkový rozpočet na opravu je 
približne 35.000,- €. V priebehu 5 rokov zo zbierok a darov sme ušetrili 10.000,- €. 
Dúfame, že väčšine farníkov z Jasenia záleží, aby sa náš kostol dal do poriadku. Preto 
najbližšie nedeľňajšie zbierky a zvončeky budú určené na tento cieľ. Už teraz ďakujeme za 
vašu štedrosť a obetavosť, aj za každý dobrovoľný príspevok. Veríme, že s Božou 
pomocou sa nám podarí opraviť náš kostol. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


