
P R E D A J N Á          30.06.2013     

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR:

UTOROK: Sviatok: Navštívenia Panny Márie 
STREDA: Sviatok: Sv. Tomáša, apoštola
PIATOK: Slávnosť: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
SOBOTA: Spomienka: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

ÚMYSLY:
Nedeľa 30.06.2013 945 Za farníkov 
Pondelok 01.07.2013 1830 † Margitú Makovú 1 výr.
Streda 03.07.2013 1830 † Veronikú Beraxovú 1 výr.
Štvrtok 04.07.2013 1830 † Štefana Michalčika
Piatok 05.07.2013 1830 Za živých a zosnulých členov bratstva Božského Srdca Ježišovho
Sobota 06.07.2013 800 † Rodičov Bartolomeja a Štefaniu

Nedeľa 07.07.2013 945 Za Ružencové Bratstvo

Oznamy:Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť.
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti.
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou, a keďže 

tu na prvý piatok zostáva iba jeden kňaz, ku chorým, ku ktorým chodí pán farár pôjdeme vo štvrtok 
od 9:00 hod., a v piatok od 9:00 hod. navštívime chorých ku ktorým chodí pán kaplán. Upozornite 
na to prosím našich chorých. 

 Taktiež v piatok 5.  júla máme slávnosť sv.  Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V tomto 
Roku viery prežívame 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu (r. 863).

 Oznamujeme, že vo farskom kostole Predajnej v utorky počas prázdnin nebude sv. omša.
 V Katolíckych novinách:
exkluzívny rozhovor s Ranierom Cantalamessom, ktorý je pápežským kazateľom
prílohu LETO - rozhovor so Stanislavom Štepkom i Anselmom Grünom
reportáž - po stopách učeníkov svätých Cyrila a Metoda na Balkáne

V aktuálnom čísle začína  letná vedomostná súťaž o pravdách viery v Roku viery a detská prázdninová 
súťaž Cesta do hlbín
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol.
 Milí  mladí  priatelia  a  rodiny,  drahí  bratia  sa  sestry!  V dňoch  5.  –  7.  júla  2013  sa  v Rožňave 

uskutoční Diecézne  stretnutie  mládeže  našej  Rožňavskej  diecézy.  Srdečne  vás  pozývam a spolu 
s vami aj vašich kamarátov a priateľov na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom 
radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí. Súčasťou programu budú sväté 
omše,  modlitby  chvál,  nočná  adorácia,  krížová  cesta  s bohoslovcami,  koncert  mladých, 
spoločenstvo,  prednášky,  možnosť  osobného  rozhovoru  z kňazmi,  opekačka,  kultúrny  program 
mladých,  exkurzia  v  biskupskom  sídle  a rožňavskej  kalvárii  a  stretnutie  s otcom  biskupom 
Vladimírom Filom. Tešíme sa na vás; nenechajte si ujsť možnosť spoznať nových ľudí, kamarátov 
a priateľov.  Na  záverečnú  slávnostnú   svätú  omšu  v nedeľu  7.  júla  o 10.  hodine,  ktorú  bude 
celebrovať  diecézny  biskup  Mons.  Vladimír  Filo,  pozývame  aj  vás  ostatných,  aj  tých  skôr 
narodených. 

Mons. Vladimír Filo, diecézny biskup a Patrik Balázs, poverený  pastoráciou mládeže
Informácie pre účastníkov sú na nástenke.

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



J A     S     E N I     E                30.06.2013

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR:

UTOROK: Sviatok: Navštívenia Panny Márie 
STREDA: Sviatok: Sv. Tomáša, apoštola
PIATOK: Slávnosť: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
SOBOTA: Spomienka: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice

ÚMYSLY:

30.6. Nedeľa
8:30 Za  Annu Mikloškovú

11:00 Za  Pavla Štrbu, rodičov, Pavla a Paulínu Kuvikových
2.7. Utorok 17:30 Za  Veroniku Beraxovú, manžela a synov
3.7. Streda 17:30 Za zdravie pre priateľku 
4.7. Štvrtok 17:30 Za Božiu pomoc rodine
5.7. Piatok 17:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
6.7. Sobota 7:00 Za farníkov
     

7.7. Nedeľa
8:30 Za Ružencové Bratstvo

11:00 Za  starých rodičov Sojkových a Nociarových a Magdalénu
Oznamy:Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou, a keďže 

tu na prvý piatok zostáva iba jeden kňaz, ku chorým, ku ktorým chodí pán farár pôjdeme vo štvrtok 
od 9:00 hod., a v piatok od 9:00 hod. navštívime chorých ku ktorým chodí pán kaplán. Upozornite 
na to prosím našich chorých. 

 Taktiež v piatok 5.  júla máme slávnosť sv.  Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V tomto 
Roku viery prežívame 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu (r. 863). Sv. 
omša bude pol hodiny skôr, čiže o 17:00 hod.

 Oznamujeme, že v Jasení od 6. júla v soboty bude presunutá sv. omša z 9:00 hod. na 7:00 hod. 
 Oznamujeme, že vo farskom kostole Predajnej v utorky počas prázdnin nebude sv. omša.
 V Katolíckych novinách:
exkluzívny rozhovor s Ranierom Cantalamessom, ktorý je pápežským kazateľom
prílohu LETO - rozhovor so Stanislavom Štepkom i Anselmom Grünom
reportáž - po stopách učeníkov svätých Cyrila a Metoda na Balkáne
V aktuálnom čísle začína letná vedomostná súťaž o pravdách viery v Roku viery a detská prázdninová 
súťaž Cesta do hlbín
 O upratovanie  kostola  sa  postará  ruža  číslo  6.  pani  Vančovej.  Ďakujeme  všetkým,  ktorí  včera 

upratali kostol.
 Milí  mladí  priatelia  a  rodiny,  drahí  bratia  sa  sestry!  V dňoch  5.  –  7.  júla  2013  sa  v Rožňave 

uskutoční Diecézne  stretnutie  mládeže  našej  Rožňavskej  diecézy.  Srdečne  vás  pozývam a spolu 
s vami aj vašich kamarátov a priateľov na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom 
radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí. Súčasťou programu budú sväté 
omše,  modlitby  chvál,  nočná  adorácia,  krížová  cesta  s bohoslovcami,  koncert  mladých, 
spoločenstvo,  prednášky,  možnosť  osobného  rozhovoru  z kňazmi,  opekačka,  kultúrny  program 
mladých,  exkurzia  v  biskupskom  sídle  a rožňavskej  kalvárii  a  stretnutie  s otcom  biskupom 
Vladimírom Filom. Tešíme sa na vás; nenechajte si ujsť možnosť spoznať nových ľudí, kamarátov 
a priateľov.  Na  záverečnú  slávnostnú   svätú  omšu  v nedeľu  7.  júla  o 10.  hodine,  ktorú  bude 
celebrovať  diecézny  biskup  Mons.  Vladimír  Filo,  pozývame  aj  vás  ostatných,  aj  tých  skôr 
narodených. 

Mons. Vladimír Filo, diecézny biskup a Patrik Balázs, poverený  pastoráciou mládeže
Informácie pre účastníkov sú na nástenke.

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


