
P R E D A J N Á                                      09.09.2018 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ  KALENDÁR 
STREDA    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
SOBOTA    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

ÚMYSLY 
Nedeľa 9.9. 945 Za † Ľudmilu Novotnú 
Streda 12.9. 1800 Za † Tomáša Bučku a rodičov 
Piatok 14.9. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Sobota 15.9. 1030 Poďakovanie za úrodu 
Nedeľa 16.9. 945 Za † Jozefa Kuracinu a syna Štefana 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 v kostole v Jasení bude nácvik dospelých spevokolov na odpustovú 

slávnosť. Prosíme spevákov o účasť. 
 V stredu 12.9. o 18:45 hod. bude po sv. omši v kostole stretnutie pre miništrantov. 
 Biskupstvo Rožňava pri príležitosti 15. výr. pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. nás pozýva sláviť 

sv. omšu počas Kňazského dňa 12.9. o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie 
v Rožňave, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik. 

 V piatok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti 
o 17:00 hod. 

 V sobotu 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 
Začneme o 9:30 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 10:30 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude vdp. Cyril 
Adam z BURV. Po sv. omši bude malé občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude 
pred aj počas sv. omše. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v 
Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. 
Prosíme, aby farníci z Predajnej pripravili malé pohostenie (koláče doneste do spoločenského domu 
v piatok 14.9. od 16:00-19:00 hod. a v sobotu o 8:00 h.) Farníci z Jasenia sa postarajú o výzdobu 
kaplnky. Veci na výzdobu doneste p. Senčekovej alebo p. Kordikovej do piatku 14.9.  
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť, a bude to v stredu o 9:00 hod. Všetkých na našu 
slávnosť srdečne pozývame. 

 Na budúcu nedeľu je 16. Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: „Za našu 
mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 Katolícke noviny prinášajú spravodajský prehľad z blahorečenia Anky Kolesárovej; venujú sa 
otázke, prečo potrebujeme Božiu milosť; prinášajú reportáž z farnosti Banská Bystrica – Radvaň. 

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

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 22.9. sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť:  
Ján Cipik syn Miroslava a Eleny r. Mesíková, bytom Jasenie, a Denisa Kuracinová dcéra Jozefa a Evy r. 
Žecová, bytom Predajná.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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



 

J A S E N I E                                           09.09.2018 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

STREDA    Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
SOBOTA    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

ÚMYSLY 
 

9.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Zanvita 
11:00 Za  rodičov Antona a Máriu Sanitrových, brata Jána a sestru Máriu 

11.9.  Utorok 17:00 Za  Jozefa Kvačkaja, syna Milana, dcéru Katarínu a rodičov 
13.9.  Štvrtok 17:00 Za  rodičov Emila a Viliama, Paulinu a Jána Rosik 
14.9.  Piatok 17:00 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 

Za  Annu Kánovú, manžela Emila a ich rodičov 
15.9. Sobota 7:30 

10:30 
Za farníkov  
Poďakovanie za úrodu 

 

16.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Emila Peťku 1. výr. jeho rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Martina Glembu a rodičov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 v kostole v Jasení bude nácvik dospelých spevokolov na odpustovú slávnosť. 

Prosíme spevákov o účasť. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v utorok 11.9. o 17:45 hod. bude po sv. omši v kostole stretnutie pre miništrantov. 
 Biskupstvo Rožňava pri príležitosti 15. výr. pastoračnej návštevy sv. Jána Pavla II. nás pozýva sláviť sv. 

omšu počas Kňazského dňa 12.9. o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, 
ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik. 

 V piatok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti o 1700 h. 
 V sobotu 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 

Začneme o 9:30 h. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta Sedembolestnej. 
O 10:30 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude vdp. Cyril Adam z BURV. Po sv. 
omši bude malé občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred aj počas sv. omše. 
Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno 
o 7:30 hod. 
Prosíme, aby farníci z Predajnej pripravili malé pohostenie a farníci z Jasenia sa postarali o výzdobu 
kaplnky. Veci na výzdobu doneste p. Senčekovej alebo p. Kordikovej do piatku 14.9.  
O upratanie Kalvárii prosíme celú farnosť, a bude to v stredu o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť 
srdečne pozývame. 

 Na budúcu nedeľu je 16. Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: „Za našu 
mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 

 Katolícke noviny v čísle 36 prinášajú spravodajský prehľad z blahorečenia Anky Kolesárovej; venujú sa 
otázke, prečo potrebujeme Božiu milosť; prinášajú reportáž z farnosti Banská Bystrica – Radvaň. 

 Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 50,- a 40,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 22.9. sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť:  
Ján Cipik syn Miroslava a Eleny r. Mesíková, bytom Jasenie, a Denisa Kuracinová dcéra Jozefa a Evy r. 
Žecová, bytom Predajná.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

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


