
P R E D A J N Á                                      07.09.2014 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Narodenie Panny Márie 
SOBOTA     Spomienka    Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
NEDEĽA     Sviatok     Povýšenia Svätého Kríža 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 07.09. 945 Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 08.09. 1830 Za † Tomáša Bučku a rodičov 
    

Streda 10.09. 1830 
Poďakovanie za dožitých 75. rokov, vyprosenie ďalších milosti 
od nebeského Otca a Sedembolestnej Panny Márie pre Máriu 

Štvrtok 11.09. 1830 Za † Ondreja Demetera a jeho manželku 
Piatok 12.09. 1830 Za † Máriu Sepešiovú 
Sobota 13.09. 800 Za † Jozefa Kuracinu 1. výr. 

Nedeľa 14.09. 
700 

 

1030 

Za † Viliama a Ľudmilu 
 

Sv. omša pri kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Kramliští 
OZNAMY: 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omše budú 
o 7:00 hod. ráno v kostole a o 10:30 hod. pri kaplnke na Kramliští. 

 Ako som už oznamoval, na budúci pondelok 15. septembra v našej farnosti budeme 
prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 
hod. Krížovou cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte Krížová 
cesta Sedembolestnej. Potom okolo 11:00 hod., sa začne slávnostná sv. omša, počas 
ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Naším hosťom bude don 
Róbert Benko, salezián zo Sásovej. Po sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, 
neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na chvíľu sa zastavme a ponúknime sa tým, 
čo bude prichystané. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento 
deň vo farskom kostole o 7:00 hod. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou na Kalvárii. 
 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia bude v piatok 12. septembra v kostole 

v Jasení po sv. omši, čiže okolo 18:15 hod. 
 V sobotu 13. septembra o 11:00 hod. pozývam mládež našej farnosti na farský úrad. 

Bude to stretnutie ohľadom pomoci na odpuste. 
 Katolícke noviny prinášajú 24-stranovú prílohu Sedembolestná; zameriavajú sa na 

posolstvo troch svätých košických mučeníkov; prinášajú anketu, v ktorej slovenskí 
biskupi vyjadrujú svoj názor a postoj k významu slávenia sviatku Sedembolestnej a k 
ďalším otázkam. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltaniovej. Ďakujeme všetkým šiestim 
osobám, ktorí včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                         07.09.2014 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Narodenie Panny Márie 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
NEDEĽA     Sviatok     Povýšenia Svätého Kríža 

ÚMYSLY: 
 

  7.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za vďaku, zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov 

  8.9. Pondelok 17:30 Za  manžela Jozefa Kvačkaja a syna Milana 
  9.9.  Utorok 17:30 Za  Ruženu 1. výr., jej manžela, syna a ich rodičov 
10.9.  Streda 17:30 Za  svatku Oľgu 1. výr a jej manžela Jozefa 
11.9.  Štvrtok 17:30 Za  Veroniku Sekáčovú 3. výr. 
11.9.  Piatok 17:30 Za  Máriu a Štefana Šagatových a syna Vladimíra 
13.9.  Sobota 7:00 Za farníkov
  

14.9. 

 

Nedeľa 
  8:30 Za  Máriu Sanitrovú 30. deň 
10:30 Za  Annu Kánovú 2. výr., manžela Emila 30. výr. a rodičov 

Sv. omša pri kaplnke na Kramliští 
 

 Dnes po sv. omši prosíme, aby v kostole ostali členky 2. ruži. 
 Sv. omša v Jasení bude aj zajtra o 17:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Na budúcu nedeľu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omše budú o 8:30 
hod. v kostole a o 10:30 hod. pri kaplnke na Kramliští. Prosíme o pripravenie kaplnky na 
bohoslužbu. 

 Ako som už oznamoval na budúci pondelok 15. septembra v našej farnosti budeme prežívať 
odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. Krížovou 
cestou pod Kalváriou. Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte Krížová cesta Sedembolestnej. 
Potom okolo 11:00 hod., sa začne slávnostná sv. omša, počas ktorej budeme ďakovať Pánu 
Bohu za tohtoročnú úrodu. Naším hosťom bude don Róbert Benko, salezián zo Sásovej. Po 
sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, neodchádzajme hneď po požehnaní ale ešte na 
chvíľu sa zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore 
na Kalváriu sv. omša bude v tento deň v kostole o 8:15 hod. 

 Upratovanie Kalvárie bude v sobotu 13. septembra o 14:00 hod., a vyzdobovanie kaplnky na 
Kalvárii bude v nedeľu 14. septembra taktiež o 14:00 hod. Prosíme o zaangažovanie viacerých 
farníkov. Prosba, aby ste veci na výzdobu doniesli ku p. Jurajovi Senčekovi. 

 Fatimskú pobožnosť v tomto mesiaci spojíme z odpustovou slávnosťou. 
 Spoločný nácvik spevokolu z Predajnej a Jasenia bude v piatok 12. septembra v kostole 

v Jasení po sv. omši, čiže okolo 18:15 hod. 
 V sobotu 13. septembra o 11:00 hod. pozývam mládež našej farnosti na farský úrad. Bude to 

stretnutie ohľadom pomoci na odpuste. 
 Katolícke noviny prinášajú 24-stranovú prílohu Sedembolestná; zameriavajú sa na posolstvo 

troch svätých košických mučeníkov; prinášajú anketu, v ktorej slovenskí biskupi vyjadrujú svoj 
názor a postoj k významu slávenia sviatku Sedembolestnej a k ďalším otázkam. 

 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. 


