
Farské oznamy 
23. nedeľa cez rok 

(09.09.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:  Spomienka:  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
PIATOK:   Sviatok:    Povýšenia Svätého Kríža 
SOBOTA:   Slávnosť:   Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 09.09.2012 945 za † Teréziu Rotterovú 
Pondelok 10.09.2012 1830 Aid. 
Utorok 11.09.2012 1830 Za † Jána Maka 
Streda 12.09.2012 1830 Za † rodičov Máriu a Emila Rybár 
Štvrtok 13.09.2012 1830 Za † Máriu Revájovú 

Piatok 14.09.2012 1730 Sv. omša v kaplnke Povýšenia sv. Kríža na Kramliští
V kostole sv. omša už nebude! 

Sobota 15.09.2012 700 
1100 

Za farníkov 
Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii

Nedeľa 16.09.2012 945 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Máriu 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie, a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 

 Katolícke noviny nám prinášajú záverečnú časť cyklu Teologálne čnosti podľa sv. Augustína, ktorá 
sa venuje láske; a taktiež listáreň odpovedá na otázku, ako hospodáriť v domácnosti 
a nerozmaznávať deti. 

 V piatok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:30 hod. na 
Kramliští v Kaplnke. V kostole sv. omša už nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na 
bohoslužbu. 

 V sobotu 15. septembra celé Slovensko bude prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Slávnosť 
sa u nás začne o 1000 hod. Krížovou cestou. Zhromaždíme sa pri kaplnke dole pod Kalváriou. 
Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte, hore na Kalvárii, Krížová cesta Sedembolestnej. Potom 
okolo 1100 hod., sa začne sv. omša, počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú 
úrodu. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude Generálny vikár Rožňavskej diecézy 
vsdp. ICLic. Rastislav Suchý. Po sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, neutekajme 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 farskom kostole o 700 hod. 
 Upratovanie Kalvárii bude v pondelok od 9:00 hod. Pozývame všetkých.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol.  

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 29. septembra 2012 uzavrieť:  

Lenka Lehoczká dcéra Miroslava a Janky rod. Michalčíková  bytom Predajná 
a 
Milan Nemec syn Milana a Anny rod. Dzurecová  bytom Vlkanová 

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. 



Farské oznamy
23. nedeľa cez rok 

(09.09.2012) 
J A S E N I E 

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

ÚMYSLY: 
 

9.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Tatianu Bérešovú v nedožitých 50 rokov 
11:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia 

10.9 Pondelok 15:00 pohrebná sv. omša za  Annu Miklianovú 
11.9  Utorok 17:30 Za  rodičov Jána a Janku Uhlerových  
12.9  Streda 17:30 Za  rodinu Gotthardovú a Sanitrovú  
13.9  Štvrtok 17:30 Poďakovanie za dožitých 60 rokov jubilanta  

s prosbou o Božiu pomoc a milosti do ďalších rokov života 
14.9  Piatok 17:30 Sv. omša v kaplnke na Kramliští  

Za  rodinu Kánovú a Turčanovú 
 

15.9 
  

Sobota 8:15 
11:00 

Aid. 
Poďakovanie za tohtoročnú úrodu - na Kalvárii 

   

16.9 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Sidóniu a Ondreja Demeterových 
11:00 Aid. 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie, vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 

 Katolícke noviny nám prinášajú záverečnú časť cyklu Teologálne čnosti podľa sv. Augustína, ktorá 
sa venuje láske; a taktiež listáreň odpovedá na otázku, ako hospodáriť v domácnosti 
a nerozmaznávať deti. 

 V piatok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 1730 hod. na 
Kramliští v Kaplnke. V kostole sv. omša už nebude. Prosíme o pripravenie kaplnky na 
bohoslužbu. 

 V sobotu 15. septembra celé Slovensko bude prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Slávnosť 
sa u nás začne o 1000 hod. Krížovou cestou. Zhromaždíme sa pri kaplnke dole pod Kalváriou. 
Po tradičnej krížovej ceste, bude ešte, hore na Kalvárii, Krížová cesta Sedembolestnej. Potom 
okolo 1100 hod., sa začne sv. omša, počas ktorej budeme ďakovať Pánu Bohu za tohtoročnú 
úrodu. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude Generálny vikár Rožňavskej diecézy 
vsdp. ICLic. Rastislav Suchý. Po sv. omši bude občerstvenie, preto prosíme, neutekajme hneď 
po požehnaní, ale ešte na chvíľu sa zastavme a ponúknime sa tým, čo bude prichystané. 

 Upratovanie Kalvárii bude v pondelok od 9:00 hod. Pozývame všetkých. 
 Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v kostole v Jasení o 815 hod. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Na potreby kostola bohuznáma osoba obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
 

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


