
P R E D A J N Á                                       25.10.2015 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Sviatok    Výročie posviacky katedrálneho chrámu  

Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
STREDA    Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
NEDEĽA     Slávnosť   Všetkých svätých 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 25.10. 945 Za farníkov 
Pondelok 26.10. 1800 Za † starých rodičov Demeterových a ostatných z rodiny Demeterovej 
Streda 28.10. 1800 Za † Vincenta, rodičov, súrodencov, nevestu a vnuka 
Štvrtok 29.10. 1800 Za † z rodiny Ďurčovej 
Piatok 30.10. 1800 Za † Magdalénu a Rudolfa 
Sobota 31.10. 1800 Za farníkov  
Nedeľa 01.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 

 



 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Sviatosti Oltárnej. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V pondelok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, vo 
štvrtok vedie mládež a kandidáti na birmovancov, v piatok - deti, a v iných dňoch dospelí. 

 V sobotu 31. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. 

Popoludní o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky, ktoré sú 
vypísané na nástenke a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Teda, každý deň počas 
oktávy po sv. omši pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme sa tam pomodlili Korunku 
k Božiemu milosrdenstvu. 

 Aby sme mohli z čistým srdcom získať odpustky pre našich zosnulých spovedať budeme už 
v tomto týždni ako pred prvým piatkom; a ku chorým v Predajnej pôjdeme taktiež v tomto 
týždni v piatok 30. októbra od 8:30 hod. Oznámte to prosím chorým. Dôvodom je tiež, že na 
budúci týždeň vo farnosti ostáva iba jeden kňaz. 

 Pripomíname, že v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 8. decembra 2015 sa začína mimoriadny Svätý Rok milosrdenstva. Každý z nás sa môže do 
prežívania tohto roka zapojiť tým, že bude vo svojom živote konať skutky milosrdenstva. 
Všetkým tiež ponúkame zapojiť sa formou modlitby. Pripravili sme pre Vás obrazy 
milosrdného Ježiša s logom Roku Božieho milosrdenstva, ktoré si u nás môžete objednať. 
Tieto obrazy budú v dvoch formátoch, a to A2 a A1, na papieri, na platne a na plastovej doske. 
V sakristii si tieto obrazy môžete pozrieť a môžete sa na ne zapísať. Tam uvidíte aj cenové 
ponuky. K dispozícii budú tiež modlitby na Rok Božieho milosrdenstva a ružence. Bratia a 
sestry, ponúkame Vám tieto obrazy a povzbudzujeme Vás, aby ste si ich zaobstarali, ale 
predovšetkým, aby sme tieto obrazy využili k tomu, aby sme sa denne v našich rodinách modlili 
korunku k Božiemu milosrdenstvu a iné modlitby. Tento obraz nech bude pre nás 
povzbudením k tejto modlitbe. Pamätajme, že súčasný svet veľmi potrebuje Božie 
milosrdenstvo a že my svetu a teda aj sebe samým v tejto oblasti môžeme pomôcť. Tieto 
obrazy si môžete objednávať do 15. novembra. 

 Fórum života organizuje s podporou otcov biskupov už trinásty ročník celoslovenskej kampane 
Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré 
zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť 
symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo 
pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je 
možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorá stoji 1,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa venujú spiritualite svätého Jána Pavla II.; odpovedajú na otázku, s 
ktorým hriechom proti Desatoru súvisí pašeráctvo a prevádzačstvo; približujú históriu a 
súčasnosť rehoľných sestier salvatoriánok. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Vyzbieralo sa 313,- €. Z toho v Predajnej 111,- €. Pán 
Boh zaplať za všetky Vaše milodary na misie. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 

 Taktiež ďakujeme chlapom z Jasenia, ktorí namontovali nové žľaby pri kaplnke na Kalvárii. 
 



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



 

J A S E N I E                                           25.10.2015 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
UTOROK    Sviatok    Výročie posviacky katedrálneho chrámu  

Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave  
STREDA    Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov  
NEDEĽA     Slávnosť   Všetkých svätých 

 

ÚMYSLY: 
 

25.10. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov a starých rodičov 

11:00 Za  Jolanu a Karola Peťku a rodičov 
26.10. Pondelok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Máriu Núterovú 
27.10. Utorok 17:00 Za  Antona, Blaženu, Ľudmilu a Imricha Hôrčíkových 
28.10. Streda 17:00 Za  Jána Miklošku nedož. 60. rokov 
29.10. Štvrtok 17:00 Za  Máriu a Mareka Sanitrových a rodičov 
30.10. Piatok 17:00 Za  Helenu a Vojtecha Magaňa a synov Pavla a Vladimíra 

 

1.11. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Juraja a Jána Malčeka, Martu a Martina, Martu a Benedika 

 



 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Posvätný ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou, okrem štvrtku, kde sa 

modlime Sedembolestný ruženec. V utorok je modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu ju 
vedú deti, v piatok - mládež a kandidáti na birmovancov a v iných dňoch dospelí.  

 V sobotu 31. októbra o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti na stretnutie. 
 Na budúcu nedeľu 1. novembra máme Slávnosť Všetkých svätých, je to prikázaný sviatok. 

Popoludní o 15:00 hod. sa stretneme pri hlavnom kríži na cintoríne kde bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky, ktoré sú 
vypísané na nástenke a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci. Teda, každý deň počas 
oktávy po sv. omši pôjdeme spoločne na cintorín, aby sme sa tam pomodlili Korunku 
k Božiemu milosrdenstvu. 

 Aby sme mohli z čistým srdcom získať odpustky pre našich zosnulých spovedať budeme už 
v tomto týždni ako pred prvým piatkom, a ku chorým v Jasení pôjdeme taktiež v tomto týždni 
v piatok 30. Októbra o 8:00 hod. Oznámte to prosím chorým. Dôvodom je tiež, že na budúci 
týždeň vo farnosti ostáva iba jeden kňaz. 

 Pripomíname, že v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 8. decembra 2015 sa začína mimoriadny Svätý Rok milosrdenstva. Každý z nás sa môže do 
prežívania tohto roka zapojiť tým, že bude vo svojom živote konať skutky milosrdenstva. 
Všetkým tiež ponúkame zapojiť sa formou modlitby. Pripravili sme pre Vás obrazy 
milosrdného Ježiša s logom Roku Božieho milosrdenstva, ktoré si u nás môžete objednať. 
Tieto obrazy budú v dvoch formátoch, a to A2 a A1, na papieri, na platne a na plastovej doske. 
V sakristii si tieto obrazy môžete pozrieť a môžete sa na ne zapísať. Tam uvidíte aj cenové 
ponuky. K dispozícii budú tiež modlitby na Rok Božieho milosrdenstva a ružence. Bratia a 
sestry, ponúkame Vám tieto obrazy a povzbudzujeme Vás, aby ste si ich zaobstarali, ale 
predovšetkým, aby sme tieto obrazy využili k tomu, aby sme sa denne v našich rodinách modlili 
korunku k Božiemu milosrdenstvu a iné modlitby. Tento obraz nech bude pre nás 
povzbudením k tejto modlitbe. Pamätajme, že súčasný svet veľmi potrebuje Božie 
milosrdenstvo a že my svetu a teda aj sebe samým v tejto oblasti môžeme pomôcť. Tieto 
obrazy si môžete objednávať do 15. novembra. 

 Fórum života organizuje s podporou otcov biskupov už trinásty ročník celoslovenskej kampane 
Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré 
zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť 
symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo 
pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je 
možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorá stoji 1,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 sa venujú spiritualite svätého Jána Pavla II.; odpovedajú na otázku, s 
ktorým hriechom proti Desatoru súvisí pašeráctvo a prevádzačstvo; približujú históriu a 
súčasnosť rehoľných sestier salvatoriánok. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Vyzbieralo sa 313,- €. Z toho v Jasení 202,- €. 
 Na prístrešok bohuznáma osoba obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 Taktiež ďakujeme chlapom, ktorí namontovali nové žľaby pri kaplnke na Kalvárii. 

 



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


