
P R E D A J N Á                                      24.12.2017 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť   Narodenie Pána 
UTOROK     Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
STREDA     Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 

Nedeľa 24.12. 945 

2400 
Za † Tomáša Bučku a rodičov 
Za farníkov 

Pondelok 25.12. 945 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru a syna 
Utorok 26.12. 1030 Za † Štefániu a Bartolomeja 
Streda 27.12. 1700 Za † Jána Pauliaka 
Štvrtok 28.12. 730 Za † rodičov Máriu a Mikuláša a starých rodičov 
Piatok 29.12. 730 Za † Štefana Jarabáka, jeho rodičov Štefana a Annu, a brata Mariana 
Sobota 30.12. 1700 Poďakovanie za uplynulý rok 
Nedeľa 31.12. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes o 24:00 hod. pozývame na Polnočnú sv. omšu zo slávnosti Narodenia Pána. 
 V pondelok 25. decembra, v deň Narodenia Pána počas sv. omši bude požehnanie betlehemov aj detí pri 

jasličkách. A popoludní o 15:00 hod. srdečne všetkých pozývame do kostola v Jasení na jasličkovú 
pobožnosť pod názvom Anjelské Vianoce, ktorú pripravili deti a mládež. 

 V utorok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok sv. omša bude o 10:30 hod. 
 V sobotu 30. decembra bude o 17:00 hod. ďakovná sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom 

Teba Bože chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných 
podmienok úplné odpustky.  

 V nedeľu 31. decembra, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a obnovenie 
manželských sľubov. Prosíme aby manželia, keď prídu sedeli vedľa seba. 

 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2018 prinášajú: v 
Duchovnej obnove: Slovo, ktoré sa stalo Láskou; svätý Jozef ako spravodlivý manžel a otec. Témy: ako slávia 
Narodenie Pána pápeži; narodenie Božieho Syna je oslavou Božieho milosrdenstva. A rozhovory: s hercom 
Dušanom Jamrichom; s biskupom Mariánom Chovancom; a s futbalistom Milanom Škriniarom. 

 Pripomíname, že do konca roka 2017 prebieha vo všetkých kostoloch a farnostiach rožňavskej diecézy 
finančná adventná zbierka Zmeň tento príbeh. Vzadu na stolíku je vyložená pokladnička určená na tento 
cieľ. Plagát je na nástenke. 

 V tomto týždni začneme s pastoračnou návštevou, počas ktorej posvätíme Vaše príbytky. Deti, ktoré idú 
na koledu v Predajnej prosíme aby prišli vo štvrtok 28. decembra o 14:45 hod. do farskej klubovne. 
Rozpis pastoračnej návštevy v Predajnej je nasledovný: 

Vo štvrtok 28. decembra, od 15:00 hod. ul. Kalvárska (začneme od námestia) a potom Školská. 
V piatok 29. decembra, od 15:00 hod. ul. Podhrádok - začneme od hlavnej cesty. 
V sobotu 30. decembra, od 10:00-12:00 hod. od ul. Farská, následne Bečov a Borgondia. 
V utorok 2. januára, od 15:00 hod. Kramlištie (začneme od Jasenia). 
 Minulú nedeľu na podporu projektu záchrany irackých kresťanov sa vyzbieralo 210,- €. Pán Boh zaplať 

za všetky milodary. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera sa zapojili do 

vianočnej výzdoby a upratovania kostola. Pán Boh Vám zaplať. 
 Odovzdávame ešte poďakovanie od rodín a ľudí, ktorým ste spríjemnili Vianoce svojimi darčekmi. 

Z celého srdca Vám ďakujú. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



 

J A S E N I E                                           24.12.2017 

Farské oznamy na 4. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť   Narodenie Pána 
UTOROK     Sviatok    Sv. Štefana, prvého mučeníka 
STREDA     Sviatok    Sv. Jána, apoštola a evanjelistu 
ŠTVRTOK    Sviatok    Sv. Neviniatok, mučeníkov 
NEDEĽA     Sviatok    Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 

ÚMYSLY 
 

24.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za farníkov 
11:00
24:00 

Za  Martu a Petra Ostrihoňových 
Za všetkých občanov a farníkov obce Jasenie 

25.12. Pondelok 8:30 
11:00 

Za Božiu pomoc pre rodinu Škorňovú 
Za  Vieru a Jozefa Kordikovcov 

26.12. Utorok 9:00 Za rodičov Annu a Pavla Sanitrových, starých rodičov Martu a Jozefa 
27.12. Streda 16:00 Za  rodičov Annu a Martina Demeterových 
28.12. Štvrtok 7:30 Za  Karola a jeho manželku 
29.12. Piatok 7:30 Za  rodičov Kvačkajových a Magaňových a ich detí s rodinami 
30.12. Sobota 16:00 Poďakovanie za uplynulý rok 

   
31.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Helenu a Silvestra Kvačkajových, Františka a Silvestra 
11:00 Aid. 

OZNAMY 
 Dnes o 24:00 hod. pozývame na Polnočnú sv. omšu zo slávnosti Narodenia Pána. 
 V pondelok 25. decembra, v deň Narodenia Pána počas sv. omši, bude požehnanie betlehemov aj detí pri jasličkách. 

A popoludní o 15:00 hod. srdečne všetkých pozývame do kostola na jasličkovú pobožnosť pod názvom Anjelské 
Vianoce, ktorú pripravili deti a mládež. 

 V utorok 26. decembra, na druhý vianočný sviatok sv. omša bude len jedna o 9:00 hod. 
 V sobotu 30. decembra bude o 16:00 hod. ďakovná sv. omša na konci občianskeho roku s chválospevom Teba Bože 

chválime a krátkou adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou. Za účasť môžeme získať za zvyčajných podmienok úplné 
odpustky.  

 V nedeľu 31. decembra, na sviatok Svätej rodiny po homílii bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. 
Prosíme aby manželia, keď prídu sedeli vedľa seba. 

 Katolícke noviny vo vianočnom dvojčísle s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2018 prinášajú: v Duchovnej obnove: 
Slovo, ktoré sa stalo Láskou; svätý Jozef ako spravodlivý manžel a otec. Témy: ako slávia Narodenie Pána pápeži; 
narodenie Božieho Syna je oslavou Božieho milosrdenstva. A rozhovory: s hercom Dušanom Jamrichom; s biskupom 
Mariánom Chovancom; a s futbalistom Milanom Škriniarom. 

 Pripomíname, že do konca roka 2017 prebieha vo všetkých kostoloch a farnostiach rožňavskej diecézy finančná 
adventná zbierka Zmeň tento príbeh. Vzadu na stolíku je vyložená pokladnička určená na tento cieľ. Plagát je na nástenke. 

 V tomto týždni začneme s pastoračnou návštevou, počas ktorej posvätíme Vaše príbytky. Deti, ktoré idú na koledu 
v Jasení prosíme aby prišli vo štvrtok 28. decembra o 14:45 hod. pred casino. 
Rozpis pastoračnej návštevy v Jasení je nasledovný: 

Vo štvrtok 28. decembra, od 15:00 hod. ul. Uhlisko (začneme od casina, pôjde iba jeden kňaz). 
V piatok 29. decembra, od 15:00 hod. ul. Partizánska cesta a potom Potočná od kostola. 
V utorok 2. januára, od 15:00 hod. Kramlištie (začneme od Jasenia - pôjde jeden kňaz), a druhy kňaz začne ul. 
Športová, následne Pod breh a Dolná. 
V stredu 3. januára, od 15:00 hod. ul. Mlyništie (jeden kňaz začne od družstva), Malá Hrabina a následne ul. 
Horná, a druhy kňaz ul. Mlynská začne od obecného úradu. 
 Minulú nedeľu na podporu projektu záchrany irackých kresťanov sa vyzbieralo 210,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba a rodina 100,- a 50,- €.   Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 Vzadu na stolíku je rozpis bohoslužieb na Vianoce a Nový rok. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera sa zapojili do 

vianočnej výzdoby a upratovania kostola. Pán Boh Vám zaplať. 
 Odovzdávame ešte poďakovanie od rodín a ľudí, ktorým ste spríjemnili Vianoce svojimi darčekmi. Z celého srdca 

Vám ďakujú. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú, požehnanú nedeľu  

aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


