
P R E D A J N Á                                      30.04.2017 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka    Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Sviatok     Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.04. 945 Za † Miroslava Huťu 1. výr. 
Pondelok 01.05. 1800 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána 
Streda 03.05. 1800 Gregorianka 
Štvrtok 04.05. 1815 Za hasičov a záchranárov 
Piatok 05.05. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 06.05. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 07.05. 945 Za Ružencové bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou, preto obetujme pár chvíľ doma spoločnému rodinnému 

čítaniu sv. Písma, a rozjímaním nad nim si prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto 
vzácnej knihe. A možno si urobme aj predsavzatie, že sa ako rodina zídeme pri sv. Písme 
aspoň raz týždenne. 

 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. 

 Zajtra začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 
budeme modliť v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Od 28. apríla do 7. mája prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento 
úmysel sa budeme modliť vo štvrtok. 

 V utorok 2. mája po sv. omši v Jasení bude v kostole nácvik detí pred 1. sv. prijímaním v Jasení. 
 Vo štvrtok 4. mája svoju spomienku ma sv. Florián, preto na sv. omšu, ktorá bude o 18:15 

hod. pozývame všetkých hasičov a záchranárov, ktorých svätec je patrónom. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 5. mája od 8:30 hod. Sv. omša v piatok bude 15. min. 
neskôr čiže o 18:15 hod. Po sv. omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 6. mája je prvá sobota v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich 
mesiacov budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 13. mája ideme na púť do Bolkoviec-Osada na Mariánsky deň rožňavskej diecézy. Keďže 
počet prihlásených je mali pôjdeme s Podbrezovčanmi. Odchod autobusu povieme na 
budúci týždeň. 

 Na budúcu nedeľu máme nedeľu Dobrého pastiera. V tento deň bude zbierka na kňazský 
seminár. 

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

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



 

J A S E N I E                                           30.04.2017 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
UTOROK    Spomienka    Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Sviatok     Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

30.4. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových 
11:00 Za  Jána Malčeka a rodičov a rodinu Lalikovú 

2.5. Utorok 17:00 Za  manželku Janku a rodičov Vierku a Jána 
3.5. Streda 17:00 Za  rodičov a synov Kochanových 
4.5. Štvrtok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc jubilantkám 
5.5. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
6.5. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

7.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Máriu a Jána Rochockých 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Dnešná nedeľa je biblickou nedeľou, preto obetujme pár chvíľ doma spoločnému rodinnému 

čítaniu sv. Písma, a rozjímaním nad nim si prehĺbme vzťah k Božiemu slovu ukrytému v tejto 
vzácnej knihe. A možno si urobme aj predsavzatie, že sa ako rodina zídeme pri sv. Písme aspoň 
raz týždenne. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlime Sedembolestný ruženec, sviatosť Oltárna bude vyložená pred sv. omšou. 

 V utorok 2. mája po sv. omši bude v kostole v Jasení nácvik detí pred 1. sv. prijímaním. 
 Zajtra začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 

budeme modliť v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Od 28. apríla do 7. mája prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento 

úmysel sa budeme modliť vo štvrtok. 
 Vo štvrtok 4. mája svoju spomienku ma sv. Florián, preto na sv. omšu pozývame všetkých 

hasičov a záchranárov, ktorých svätec je patrónom. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pán kaplán pôjde výnimočne vo štvrtok 4. mája od 8:00 hod. Oznámte to 
prosím našim chorým. Sviatosť Oltárna bude vyložená pred sv. omšou. 

 V sobotu 6. mája je prvá sobota v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 
budeme sláviť na našej Kalvárii. Pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a následne 
v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie 
kaplnky. Ranná sv. omša v kostole nebude. 

 13. mája ideme na púť do Bolkoviec-Osada na Mariánsky deň rožňavskej diecézy. Keďže počet 
prihlásených je mali pôjdeme s Podbrezovčanmi. Odchod autobusu povieme na budúci týždeň. 

 Na kostol obetovali: dvaja bohuznámy 40,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu máme nedeľu Dobrého pastiera. V tento deň bude zbierka na kňazský 

seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 

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


