
P R E D A J N Á                                                    11.10.2015 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 11.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 12.10. 1800 Za † Jána Fekiača 20. výr. a manželku Emíliu 
    
Streda 14.10. 1800 Za † Jozefa Srniaka 3. výr. 
Štvrtok 15.10. 1800 Za † rodičov Gizelu a Jána Franeka a brata Jána 
Piatok 16.10. 1800 Za † rodičov Oľgu a Filipa Beraxových 
Sobota        17.10. 1800 Za † Emíliu Šalkovskú 1. výr. a manžela Jána a syna Jána 
Nedeľa 18.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej Sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v 
piatok ju vedú deti, vo štvrtok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch dospelí. 

 Od najbližšej sobotu 17. októbra začíname so stretnutiami pre deti do šiesteho ročníka. 
Stretnutia budú v soboty vo farskej klubovni o 15:00 hod.  

 Oznam nášho otca biskupa Stanislava Stolárika. Na stretnutí Presbyterskej rady Rožňavskej 
diecézy bol prijatý návrh pravidelných modlitieb na môj úmysel a za diecézu, stanovený vždy 
na 16. deň mesiaca. 16-teho (mája) je totiž sviatok patróna našej diecézy sv. Jána 
Nepomuckého i začiatok mojej pastierskej služby v diecéze. Je mojou veľkou radosťou, že 
modlitby každého 16-teho v mesiaci za diecézneho biskupa a rožňavskú diecézu začíname 
práve v októbri. 16. októbra je liturgická spomienka sv. Margity Márie Alacoque, s ktorou je 
spojená úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a s u nás rozšírenými prvopiatkovými 
pobožnosťami. 16. októbra 1978 bol za pápeža zvolený Ján Pavol II. (kardinál Karol 
Wojtyla), ktorý 13.9.2003 navštívil Rožňavu a ktorého relikviu máme v našej katedrále. Teším 
sa, že túto iniciatívu začíname v mariánskom mesiaci. Na mesiac október 2015 je úmysel 
nasledovný: Modlime sa za Synodu o rodine a za všetky rodiny našej diecézy. Na podporu tohto 
úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej; 
Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; Dobrý skutok.  

 Katolícke noviny v čísle 41 sa zameriavajú na sviatok Ružencovej Panny Márie a modlitbu 
posvätného ruženca; reagujú na súčasnú utečeneckú krízu v Európe vo vzťahu s historickými 
skúsenosťami a vo svetle kresťanskej morálky; odpovedajú na otázku, či sa môže uzavrieť 
sviatostné manželstvo s neveriacim a kde. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           11.10.2015 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
 
11.10. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Jána Glembu 10. výr. 
11:00 Za  syna Ľuboša, starých rodičov a bratov 

13.10. Utorok 17:00 Poďakovanie za 70. rokov života pre Jána, a prosba o Božie milosti 
a zdravie do ďalšieho života 

14.10. Streda 17:00 Za pomoc Božiu jubilantke a vyprosenie milostí do ďalších rokov 
15.10. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Varlových, synov Valentína a Jána a vnuka Martina 
16.10. Piatok 17:00 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
    
   

18.10. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Margitu a Júliusa Laurinc a syna Jozefa 
11:00 Za  Štefana Rybára 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju 
vedú deti, v piatok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch dospelí.  

 Od najbližšej sobotu 17. októbra začíname so stretnutiami pre deti do šiesteho ročníka. 
Stretnutia budú v soboty vo farskej klubovni o 15:00 hod. 

 Oznam nášho otca biskupa Stanislava Stolárika. Na stretnutí Presbyterskej rady Rožňavskej 
diecézy bol prijatý návrh pravidelných modlitieb na môj úmysel a za diecézu, stanovený vždy na 
16. deň mesiaca. 16-teho (mája) je totiž sviatok patróna našej diecézy sv. Jána Nepomuckého i 
začiatok mojej pastierskej služby v diecéze. Je mojou veľkou radosťou, že modlitby každého 16-
teho v mesiaci za diecézneho biskupa a rožňavskú diecézu začíname práve v októbri. 16. októbra 
je liturgická spomienka sv. Margity Márie Alacoque, s ktorou je spojená úcta k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu a s u nás rozšírenými prvopiatkovými pobožnosťami. 16. októbra 1978 bol za 
pápeža zvolený Ján Pavol II. (kardinál Karol Wojtyla), ktorý 13.9.2003 navštívil Rožňavu a 
ktorého relikviu máme v našej katedrále. Teším sa, že túto iniciatívu začíname v mariánskom 
mesiaci. Na mesiac október 2015 je úmysel nasledovný: Modlime sa za Synodu o rodine a za všetky 
rodiny našej diecézy. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona 
Najsvätejšej sviatosti oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; 
Dobrý skutok.  

 Katolícke noviny v čísle 41 sa zameriavajú na sviatok Ružencovej Panny Márie a modlitbu 
posvätného ruženca; reagujú na súčasnú utečeneckú krízu v Európe vo vzťahu s historickými 
skúsenosťami a vo svetle kresťanskej morálky; odpovedajú na otázku, či sa môže uzavrieť 
sviatostné manželstvo s neveriacim a kde. 

 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 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 týždňa. 


