
P R E D A J N Á                                      22.04.2018 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
UTOROK    Spomienka Sv. Juraja, mučeníka 
STREDA    Sviatok   Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.4. 945 Za farníkov 
Pondelok 23.4. 1500 Pohrebná sv. omša za † Ľubomíra Fortiaka 
Streda 25.4. 1800 Za † Ladislava, Máriu, Ondreja a Zuzanu a ich rodiny 
Štvrtok 26.4. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 27.4. 1800 Za † rodinu Rusnákovú a Cibulovú 
Sobota 28.4. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 29.4. 945 Za † Miroslava Huťu 2. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Dnes prežívame 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.  

Pápež František v príhovore účastníkom Kongresu „Horizonty a nádeje“ o pastorácii 
povolaní, napísal: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii 
povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu“. Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v 
otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď 
naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe.“  

 Večeradlo bude v stredu hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok sa pred sv. omšou 
pomodlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Farnosť Lopej pozýva v nedeľu 29. apríla na odpustovú slávnosť sv. Juraja. Sv. omša 
vo farskom kostole v Lopeji bude o 10:00 hod. Hosťom bude Mons. Stanislav 
Stolárik, rožňavský biskup. 

 Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikoch. Je 
to 14. rozhlasová púť rádia Lumen a uskutoční sa 5. mája. Sú ešte 3 voľné miesta. 
Informácie získate u p. Zdenky Peťkovej.  

 Katolícke noviny v čísle 16 sa zameriavajú na to, že pre každého veriaceho je dôležité 
poznať vyznania či symboly viery; odpovedajú na otázku, prečo veštenie nie je 
neškodnou zábavou; venujú sa problematike Alzheimerovej choroby. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,-€, z toho v Predajnej 165,-€. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. 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                                           22.04.2018 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
Nedeľa Dobrého pastiera 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka 
UTOROK    Spomienka Sv. Juraja, mučeníka 
STREDA    Sviatok   Sv. Marka, evanjelistu 

ÚMYSLY 
 

22.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Milana Búdu, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  rodičov Jána a Máriu Rochockých 

24.4. Utorok 17:00 Za  Martina Varla, rodičov Jozefa a Annu, a uja Paľa 
25.4. Streda 17:00 Za  syna Jána 
26.4. Štvrtok 17:00 Za  Helenu Bullovú 30. deň 
27.4. Piatok 17:00 Za  Štefana 
28.4. Sobota 7:30 Aid. 

 

29.4. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Františka 
11:00 Za  Janku Glembovú 5. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. Prosíme, aby ste sa ju pomodlili sami. 
 Dnes prežívame 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.  

Pápež František v príhovore účastníkom Kongresu „Horizonty a nádeje“ o pastorácii 
povolaní, napísal: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán 
to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“. Modlitba je prvou 
a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie 
vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v 
modlitbe.“ 

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

 Farnosť Lopej pozýva v nedeľu 29. apríla na odpustovú slávnosť sv. Juraja. Sv. omša vo 
farskom kostole v Lopeji bude o 10:00 hod. Hosťom bude Mons. Stanislav Stolárik, 
rožňavský biskup. 

 Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikoch. Je to 14. 
rozhlasová púť rádia Lumen a uskutoční sa 5. mája. Sú ešte 3 voľné miesta. Informácie 
získate u p. Zdenky Peťkovej.  

 Katolícke noviny v čísle 16 sa zameriavajú na to, že pre každého veriaceho je dôležité 
poznať vyznania či symboly viery; odpovedajú na otázku, prečo veštenie nie je neškodnou 
zábavou; venujú sa problematike Alzheimerovej choroby. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 590,- €, z toho v Jasení 425,- €.  
 Na kostol obetovali: Pozemkové spoločenstvo urbáru v Jasaní 1.000,- €. Pán Boh zaplať za 

vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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


