
P R E D A J N Á                                    26.7.2020 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Gorazda a spoločníkov 
STREDA   Spomienka   Sv. Marty 
ŠTVRTOK   Spomienka   Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka  Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.7. 1000 Za farníkov 
Streda 29.7. 1800 Za † Juraja 
Piatok 31.7. 1800 Za † starých rodičov Jozefa a Jolanu Rybár 
Sobota 1.8. 1700 Za farníkov    Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 2.8. 1000 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po 

sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 1.8. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou 

a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov 
z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych 
chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 
nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery 
(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie 
a modlitbu na úmysel Svätého Otca.  

 V nedeľu 9. augusta v našej diecéze bude púť v Úhornej - len na farskej úrovni. Otec 
biskup Stanislav nariaďuje vo všetkých farnostiach Rožňavskej diecézy duchovne sa 
spojiť s touto púťou, slávením svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej 
- Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Prosí, aby sme sa na toto 
slávenie spomienky Panny Márie Snežnej pripravovali vo farnostiach modlitbou Novény 
- Deviatnika k Panne Márii od 31.7.2020 do 8.8.2020. 

 Katolícke noviny v čísle 30 približujú kult sv. Jakuba v biblických súvislostiach; 
prinášajú reportáž z farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste; rozprávajú sa 
s provinciálom jezuitov na Slovensku, pátrom Jozefom Šofrankom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,-€, z toho v Predajnej 225,-€. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 
piatok upratali a vyzdobili kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                         26.7.2020 

Farské oznamy na 17. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Gorazda a spoločníkov 
STREDA   Spomienka   Sv. Marty 
ŠTVRTOK   Spomienka   Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka  Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
26.7. Nedeľa 8:30 Za  rodičov Tištianových a Trubačových 

  
28.7. Utorok 17:00 Za  rodičov Ondreja a Martu, a brata Ondreja 
30.7. Štvrtok 17:00 Za  z rodiny Belovej a Jakubcovej 
1.8. Sobota 17:00 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
2.8. Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 1.8. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou 
a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov 
z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych 
chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je 
nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery 
(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie 
a modlitbu na úmysel Svätého Otca.  

 V nedeľu 9. augusta v našej diecéze bude púť v Úhornej - len na farskej úrovni. Otec 
biskup Stanislav nariaďuje vo všetkých farnostiach Rožňavskej diecézy duchovne sa 
spojiť s touto púťou, slávením svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej 
- Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Prosí, aby sme sa na toto 
slávenie spomienky Panny Márie Snežnej pripravovali vo farnostiach modlitbou Novény 
- Deviatnika k Panne Márii od 31.7.2020 do 8.8.2020. 

 Katolícke noviny v čísle 30 približujú kult sv. Jakuba v biblických súvislostiach; 
prinášajú reportáž z farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste; rozprávajú sa 
s provinciálom jezuitov na Slovensku, pátrom Jozefom Šofrankom. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Jasení 335,- €. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


