
P R E D A J N Á                                      1.5.2022 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  
UTOROK   Sviatok   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
STREDA   Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

ÚMYSLY 
Nedeľa 1.5. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 4.5. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 6.5. 1815 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
Sobota 7.5. 1700 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 8.5. 945 Za † rodinu Jozefa Dunajského a rodinu Jána Cibulu 

OZNAMY 
 Dnes začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, 

ktoré sa budeme modliť v týždni po sv. omši. 
 Od 1.-8. mája prebieha v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 

Nedeľou Dobrého pastiera.  
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 6. mája od 9:30 hod. Sv. omša bude o 18:15 
hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 7. mája máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich 
mesiacov budeme sláviť na našej Kalvárii. 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. 

 14. mája 2022 je pripravovaná rozhlasová púť pre poslucháčov Rádia Lumen na 
Starých horách. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 17. zaostrujú na šetrenie; Rozprávajú sa s odborníkom na 
finančné poradenstvo a plánovanie Petrom Ondrúšekom; Prinášajú rady pre rodiny i 
študentov, ako nemať prievan v peňaženke; Vysvetľujú, prečo sú Božou bankou tu 
na zemi vrecká chudobných, vyradených a trpiacich; Predstavujú Juraja Baráta, ktorý 
sa celý život venuje charite a pomoci núdznym; Približujú činnosť košickej 
neziskovej organizácie Dorka, ktorá je domovom pre ľudí v kríze. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                           1.5.2022 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  
UTOROK   Sviatok   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
STREDA   Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 
NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 

ÚMYSLY 
 

1.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jána a Margitu Kučerových a ich rodičov 

3.5. Utorok 16:30 Za  Máriu a Jozefa Kochanových 
5.5. Štvrtok 17:00 Za  rodičov a ich deti s rodinami, Jozefa a Júliusa 
6.5. Piatok 17:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
7.5. Sobota 17:00 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

8.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Alžbetu a Jozefa Mölerových 
11:00 Za  Jozefa Kovačika, manželku a dcéru 

OZNAMY 
 Dnes začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 

budeme modliť v týždni po sv. omši. 
 Od 1.-8. mája prebieha v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí Nedeľou 

Dobrého pastiera.  
 V utorok pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 6. mája od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
hodinu pred sv. omšou. 

 7. mája máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimské pobožnosti počas nasledujúcich mesiacov 
budeme sláviť na našej Kalvárii. 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. 

 14. mája 2022 je pripravovaná rozhlasová púť pre poslucháčov Rádia Lumen na Starých 
horách. Program je na nástenke.  

 Katolícke noviny v čísle 17. zaostrujú na šetrenie; Rozprávajú sa s odborníkom na finančné 
poradenstvo a plánovanie Petrom Ondrúšekom; Prinášajú rady pre rodiny i študentov, ako 
nemať prievan v peňaženke; Vysvetľujú, prečo sú Božou bankou tu na zemi vrecká 
chudobných, vyradených a trpiacich; Predstavujú Juraja Baráta, ktorý sa celý život venuje 
charite a pomoci núdznym; Približujú činnosť košickej neziskovej organizácie Dorka, ktorá je 
domovom pre ľudí v kríze. 

 Na kostol bohuznáme osoby obetovali: 50,- € a 20,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 


