
P R E D A J N Á                                       02.06.2013 

Farské oznamy na 9. nedeľu cez rok 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov; 
STREDA:    Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; 

PIATOK:    Slávnosť:  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; 

SOBOTA:    Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 

Nedeľa 02.06.2013 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 03.06.2013 1830 Aid. 
Utorok 04.06.2013 1830 Za † rodinu Demeterových a Kološtových 
Streda 05.06.2013 1830 Aid. 
Štvrtok 06.06.2013 1830 Za † Máriu a Jozefa Bučkových  
Piatok 07.06.2013 1830 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.06.2013 1700 Aid.         Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 09.02.2013 
700 

 
945 

Za † manžela Ivana 7. výr. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes 2. júna popoludní bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii 
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a to v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi 
spoločenstvami po celom svete. Cieľom je duchovná obnova Cirkvi. K tomuto rozhodnutiu sa 
pripája aj náš otec biskup Vladimír a celá rožňavská diecéza. Farári a správcovia farností majú 
adorovať vo svojich farských kostoloch. V našej farnosti, vo farskom kostole v Predajnej bude 
adorácia o 18:00 hod. Nech je táto hodina adorácie prejavom zjednotenia veriacich s Ježišom 
Kristom prítomným v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ale aj zjednotenia so svojimi biskupmi ako aj 
s nástupcom sv. Petra. Všetkých srdečne pozývame. 

 Ďakujeme ružiam aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave oltárikov 
počas slávnosti Božieho Tela. 

 Ďakujeme takže prvoprijímajúcim deťom, ich rodičom aj starým rodičom za účasť na sv. 
omšiach počas Bieleho týždňa. Rúcha z prijímania môžete vrátiť v priebehu 3. týždňov.  

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“ a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti.  
 Počas celého miesiaca jún na záver sv. omši sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým 
pôjdeme v piatok od 9:00 hod.  

 V piatok máme aj Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa v tento deň zúčastní na 
odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej sviatosti, ktorá bude po sv. omši, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 

 V najbližšiu sobotu 8. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a so zažatými 
sviecami pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Katolícke noviny sa venujú téme služby; a Listáreň odpovedá na otázku, kedy a ako vznikli 
Loretánske litánie, aký má táto modlitba duchovný účinok a či súvisí s pútnickým miestom 
Loreto v Taliansku. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltaniovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           02.06.2013 

Farské oznamy na 9. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov; 
STREDA:    Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; 

PIATOK:    Slávnosť:  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; 

SOBOTA:    Spomienka:  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 

 

2.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Máriu, Jozefa Okosyho a syna Jozefa 

4.6. Utorok 17:30 Za  Máriu Tištianovú a Máriu Trubačovú 
5.6. Streda 17:30 Aid. 
6.6. Štvrtok 17:30 Za  Janku Glembovú v nedožitých 42. rokov života 
7.6. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
8.6. Sobota 17:00 Aid.         Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

   

9.6. 

 

Nedeľa 8:30 Za  bratov: Viliama a Drahomíra Barančokových 
11:00 Za  Antona Chromeka 

OZNAMY: 

 Dnes 2. júna popoludní bude Svätý Otec František predsedať hodinovej eucharistickej adorácii 
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne a to v jednote so všetkými biskupmi a ich miestnymi 
spoločenstvami po celom svete. Cieľom je duchovná obnova Cirkvi. K tomuto rozhodnutiu sa 
pripája aj náš otec biskup Vladimír a celá rožňavská diecéza. Farári a správcovia farností majú 
adorovať vo svojich farských kostoloch. Kto spravuje viac farnosti, podľa nariadenia diecézneho 
biskupa, ten bude túto poklonu držať iba v jednej, svojej farnosti, do ktorej môžu prísť aj veriaci 
z ostatných farnosti. V našej farnosti, vo farskom kostole v Predajnej bude adorácia o 18:00 hod. 
Nech je táto hodina adorácie prejavom zjednotenia veriacich s Ježišom Kristom prítomným 
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ale aj zjednotenia so svojimi biskupmi ako aj s nástupcom sv. 
Petra. Všetkých srdečne pozývame. 

 Ďakujeme ružiam aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave oltárikov 
počas slávnosti Božieho Tela. 

 Ďakujeme takže prvoprijímajúcim deťom, ich rodičom aj starým rodičom za účasť na sv. 
omšiach počas Bieleho týždňa. Rúcha z prijímania môžete vrátiť v priebehu 3. týždňov. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Počas celého miesiaca jún na záver sv. omši sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým 
pôjdeme v piatok od 9:00 hod.  

 V piatok máme aj Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Kto sa v tento deň zúčastní na 
odprosujúcej pobožnosti pri vyloženej sviatosti, ktorá bude po sv. omši, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 

 V najbližšiu sobotu 8. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a so zažatými 
sviecami pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Katolícke noviny sa venujú téme služby; a Listáreň odpovedá na otázku, kedy a ako vznikli 
Loretánske litánie, aký má táto modlitba duchovný účinok a či súvisí s pútnickým miestom 
Loreto v Taliansku. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


