
P R E D A J N Á                                      25.09.2016 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

UTOROK     Spomienka    Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
ŠTVRTOK     Sviatok      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
PIATOK      Spomienka    Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Terézie z Lisieux, panna a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 25.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 26.09. 1800 Za † rodičov Juraja a Anežku 
Streda 28.09. 1800 Na úmysel 
Štvrtok 29.09. 1800 Za † Máriu, Jána a Annu Smitkových 
Piatok 30.09. 1800 Za † Jozefa a Annu Dunajských, Denisku Chovanovú a Jozefa Tomenga 
Sobota 01.10. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 02.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Ako sme Vám oznamovali, sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 9. októbra o 11:00 hod. 

Aby sa naša farnosť a najmä kandidáti do birmovania pripravili na túto slávnosť, od piatka 30. 
septembra začneme novénu k Duchu Svätému, ktorá bude po sv. omši. 

 Od soboty sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe 
posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem 
stredy, kde sa modlime Sedembolestný ruženec. V piatok modlitbu ruženca prosím, aby viedli deti a 
mládež. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V sobotu 1. októbra o 10:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých kandidátov na birmovanie. 
 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne detí na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 2. októbra o 11:00 hod. na námestí v Predajnej bude posvätenie sochy anjela, a 

o 15:00 hod. pozývame na kultúrne vystúpenie tanečného orchestra z Valaskej. 
 Asociácia OTCA MAMU DEŤOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov na 

ochranu manželstva a rodiny. Vzadu sú umiestnené veľmi pekné záložky, ktoré slúžia na obdarovanie 
v rodine a zároveň aj hárky pre Váš podpis pod iniciatívu Mama otec a deti, ktorá sa snaží o to, aby EÚ 
zakladala svoje predpisy na tom čo je spoločné na manželstve muža a ženy. Pri vypĺňaní hárkov je nutné 
uvádzať celé mená, rodné priezviská, aj u mužov (pre platnosť podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto 
údaje) a nepoužívať opakovacie znamienka ani skratky. Pri hárkoch sú umiestnené aj pokyny na 
vypĺňanie. 

 Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. 
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením 
a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé 
sväté prijímanie. Rebrík možno objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej 
stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20445253. 

 Dňa 19. októbra 2016 t.j streda, organizujeme v rámci celej Rožňavskej diecézy púť do Svätyne Božieho 
milosrdenstva v Smižanoch v SNV. Zapísať sa môžete v sakristii. Plagát s programom je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 38 informujú o národnej púti v Šaštíne; venujú sa spiritualite svätého Pátra Pia 
z Pietrelciny; približujú život irackých asýrskych kresťanov v komunitnom centre v priestoroch 
Diecéznej charity Nitra. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 287,- €, z toho v Predajnej 112,- €. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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

http://www.rebrik.sk/


J A S E N I E                                           25.09.2016 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

UTOROK     Spomienka    Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
ŠTVRTOK     Sviatok      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
PIATOK      Spomienka    Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Terézie z Lisieux, panna a učiteľky Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

25.09. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  manžela Emila 
11:00 Za  Gregora Sekáča 1. výr. 

26.09. Pondelok 15:00 Pohrebná sv. omša za  Matildu Dekretovú 
27.09.  Utorok 17:00 Za  manžela Sláva Bučku 
28.09.  Streda 17:00 Za  syna Ľuboša, rodičov a bratov 
29.09.  Štvrtok 17:00 Za  Martu Rochocku nedož. 90. rokov, a manžela Cyrila 
30.09.  Piatok 17:00 Za  Emíliu Kolesovú 

   
02.10. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Barboru a Jozefa Vetrakových a zaťa Jána 

OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 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. 
 Ako sme Vám oznamovali, sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 9. októbra o 11:00 hod. 

vo farskom kostole v Predajnej. Aby sa naša farnosť a najmä kandidáti do birmovania pripravili na túto 
slávnosť, od piatka 30. septembra začneme novénu k Duchu Svätému, ktorá bude po sv. omši. 

 Od soboty sa začína mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe 
posvätného ruženca. Tradičný ruženec sa budeme modliť každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem 
štvrtka, kde sa modlime Sedembolestný ruženec. V stredu modlitbu ruženca prosím, aby viedli deti a 
mládež. Prosíme rodičov, aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V sobotu 1. októbra o 10:00 hod. pozývame do farskej klubovne všetkých kandidátov na birmovanie. 
 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne detí na stretnutie. 
 Asociácia OTCA MAMU DEŤOM nás pozýva pridať svoj hlas k európskej iniciatíve občanov na 

ochranu manželstva a rodiny. Vzadu sú umiestnené veľmi pekné záložky, ktoré slúžia na obdarovanie 
v rodine a zároveň aj hárky pre Váš podpis pod iniciatívu Mama otec a deti, ktorá sa snaží o to, aby EÚ 
zakladala svoje predpisy na tom čo je spoločné na manželstve muža a ženy. Pri vypĺňaní hárkov je nutné 
uvádzať celé mená, rodné priezviská, aj u mužov (pre platnosť podpisu od nás EÚ vyžaduje aj tieto 
údaje) a nepoužívať opakovacie znamienka ani skratky. Pri hárkoch sú umiestnené aj pokyny na 
vypĺňanie. 

 Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. 
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením 
a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé 
sväté prijímanie. Rebrík možno objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej 
stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20445253. 

 Dňa 19. októbra 2016 t.j streda, organizujeme v rámci celej Rožňavskej diecézy púť do Svätyne Božieho 
milosrdenstva v Smižanoch v SNV. Zapísať sa môžete v sakristii. Plagát s programom je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 38 informujú o národnej púti v Šaštíne; venujú sa spiritualite svätého Pátra Pia 
z Pietrelciny; približujú život irackých asýrskych kresťanov v komunitnom centre v priestoroch 
Diecéznej charity Nitra. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 287,- €, z toho v Jasení 175,- €. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary. 

 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. 

http://www.rebrik.sk/

