
P R E D A J N Á                                      12.05.2013 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
UTOROK:    Sviatok:    Sv. Mateja, apoštola 
ŠTVRTOK:    Sviatok:  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.05.2013 
700 

 
945 

Za † Miroslava 
 
Za farníkov 

Pondelok 13.05.2013 1500 Pohrebná sv. omša za † Zoltána Kňazovického 
Utorok 14.05.2013 1830 Za † Vladimíra 
Streda 15.05.2013 1830 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe  
Štvrtok 16.05.2013 1830 Za † Annu Celerovu 10. výr. 
Piatok 17.05.2013 1830 Za † Štefana Cabana 
Sobota 18.05.2013 800 Za † Jozefa Fekiača 10. výr. 

Nedeľa 19.05.2013 
700 

 
1000 

Za farníkov 
 
Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY: 
 Novénu k Duchu Svätému a Loretánske litánie sa pomodlime dnes počas popoludňajšej 
pobožnosť, ktorá bude o 15:00 hod.  

 Večeradlo Panny Márie bude v utorok hodinu pred sv. omšou, v rámci ktorého bude aj 
májová pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Na budúcu nedeľu 19. mája v Predajnej budeme prežívať Prvé sv. prijímanie. Hlavná sv. 
omša v tento deň bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti pred 1. sv. prijímaním bude 
v sobotu 18. mája o 8:30 hod., rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich deti prosíme aby 
sa vyspovedali v priebehu týždňa. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. 

 Nácviky pre deti budú v kostole od utorka každý deň o 16:30 hod. 
 Pripomíname, že na budúcu nedeľu 19. mája privítame v našej farnosti členov Pallotinskej 
Generálnej Rady z Ríma. Preto popoludní o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Predajnej 
májová pobožnosť za účasti našich hosti, ktorí sa chcú stretnúť aj s farníkmi. Na toto 
stretnutie srdečne pozývame všetkých farníkov ale aj prvoprijímajúce deti.  

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa zameriava na Ježišovo 
nanebovstúpenie; a Listáreň odpovedá na otázku, ako predísť apatii v období 
nezamestnanosti. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania. 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje 25. mája (sobota) farskú púť do Mariánskej 
svätyne v Marianke. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii do budúcej nedele. Poplatok 
za autobus je 20,- €. Podrobný program je na nástenke. 

 Dnes je 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná zbierka 
bola na katolícke masmédia. 

 Na budúci nedeľu bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. 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                                           12.05.2013 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
UTOROK:    Sviatok:    Sv. Mateja, apoštola 
ŠTVRTOK:    Sviatok:  Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 

ÚMYSLY: 
 

12.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Milana Kvačkaja v nedožitých 60 rokov 
11:00 Za  Jána Malčeka 30. výr. 

14.5. Utorok 17:30 Za  Máriu Vetrákovú 10. výr. a manžela Michala 
 15.5. Streda 17:30 Za  Jozefa Šlajferčíka 30.výr., manželku Annu a syna Jozefa 
16.5. Štvrtok 17:30 Za  Paulínu, Antona Zelenčíkových a Štefana Halgaša 
17.5. Piatok 17:30 Za  Emila a Zuzanu Longauerových  
18.5. Sobota 9:00 Za  rodinu Jozefa Šucha  

   

19.5. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Jozefa Šárika 
11:00 Za  Ondreja a Sidóniu Demeterových 

OZNAMY: 
 Novénu k Duchu Svätému a Loretánske litánie sa pomodlime dnes počas popoludňajšej 
pobožnosť, ktorá bude o 15:00 hod. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v rámci ktorého bude aj májová 
pobožnosť a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Na budúcu nedeľu 19. mája v Predajnej budeme prežívať Prvé sv. prijímanie. Hlavná sv. 
omša v tento deň bude o 10:00 hod. Sv. spoveď pre deti pred 1. sv. prijímaním bude 
v sobotu 18. mája o 8:30 hod., rodičov a krstných rodičov prvoprijímajúcich deti prosíme aby 
sa vyspovedali v priebehu týždňa. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou. 

 Nácviky pre deti z Predajnej budú v kostole od utorka každý deň o 16:30 hod. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie pre deti z Jasenia si môžete vypožičať na farskom úrade od utorka 
po večernej sv. omši. 

 Pripomíname, že na budúcu nedeľu 19. mája privítame v našej farnosti členov Pallotinskej 
Generálnej Rady z Ríma. Preto popoludní o 17:00 hod. bude vo farskom kostole v Predajnej 
májová pobožnosť za účasti našich hosti, ktorí sa chcú stretnúť aj s farníkmi. Na toto 
stretnutie srdečne pozývame všetkých farníkov ale aj prvoprijímajúce deti.  

 V Katolíckych novinách si môžeme nájsť článok, ktorý sa zameriava na Ježišovo 
nanebovstúpenie; a Listáreň odpovedá na otázku, ako predísť apatii v období 
nezamestnanosti. 

 Letné kántrové dni sú tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania. 

 Farnosť Valaská s pánom farárom organizuje 25. mája (sobota) farskú púť do Mariánskej 
svätyne v Marianke. Kto by mal záujem nech sa zapíše v sakristii do budúcej nedele. Poplatok 
za autobus je 20,- €. Podrobný program je na nástenke. 

 Dnes je 47. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto dnešná zbierka 
bola na katolícke masmédia. 

 Na budúci nedeľu bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej ale aj ruža číslo 7. pani 
Handlírovej. Ďakujeme všetkým, čo včera upratali kostol.  

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


