
P R E D A J N Á                                      14.8.2021 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 
UTOROK     Spomienka   Sv. Štefana Uhorského 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Heleny 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Eudesa, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 14.8. 930 Za † Veroniku a Ľudovíta Beraxových 10. výr. 
Pondelok 15.8. 1800 Za † manžela Jána 9. výr. a rodičov 
Streda 17.8. 1800 Za † rodinu Tefelnerovú a Michalčíkovú 
Piatok 19.8. 1800 Za † Elenu Rotterovú 
Sobota 20.8. 1800 Za † rodinu Potančokovú a Majerovú 

Nedeľa 21.8. 930 Za pomoc Božiu a zdravie pre Barborku, Dávidka, Mária a 
Andrejka 

OZNAMY 
 V pondelok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V jej závere bude 

požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu 
plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. 

 V utorok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Taktiež v utorok 16. augusta o 11:00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach bude 

pohrebná sv. omša s pohrebnými obradmi za zosnulého kardinála Jozefa Tomka. 
Predsedať bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Kardinál Tomko 
bude pochovaný v krypte Katedrály svätej Alžbety, kde má pripravenú hrobku.  

 Na nástenke je text kondolencie nášho o. biskupa Stanislava k úmrtiu J. E. kardinála Jozefa 
Tomka. Text môžete taktiež nájsť na stránke rožňavského biskupstva. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. 
omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 32 spomínajú na zosnulého Kardinála Jozefa Tomka, 
ktorý zomrel v pondelok 8. augusta v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov; zaostrujú 
na históriu sviatku Nanebovzatia Panny Márie; pozývajú na púť ku Kaplnke Nanebovzatia 
Panny Márie na pomedzí Svätého Jura, Rače a Vajnôr; približujú život betlehemských 
sestier za múrmi kláštora v rakúskom Kinderalme. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 2 

Dňa 27.8.2022 chcú uzatvoriť manželstvo Martin Kvačkaj a Martina Zelenčíková, ktorí bývajú v 
Jasení. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň 
odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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



 

J A S E N I E                                           14.8.2022 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť     Nanebovzatie Panny Márie 
UTOROK     Spomienka   Sv. Štefana Uhorského 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Heleny 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Eudesa, kňaza 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
14.8. Nedeľa 8:00 Za Žanku Tanáčovú pri dožitých 90. rokov, s prosbou o zdravie 

a Božiu pomoc do ďalších rokov 
  

15.8. Pondelok 17:00 Za  Elenu, Ondreja, ich deti a zaťov 
16.8. Utorok 18:00 Za  Milana Kordíka 
18.8. Štvrtok 18:00 Za  Jozefa nedož. 77. narodenín 
21.8. Nedeľa   8:00 Za  Igora Živora, jeho rodičov a rodičov Šuhajdových 

  
OZNAMY 

 V pondelok 15. augusta máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. V jej závere bude 
požehnanie bylín a kvetov, ktoré si donesieme. Poďakujeme sa tak Pánu Bohu za krásu 
plodov zeme, ako aj za pokrm, ktorý nám dáva. 

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

 V utorok 16. augusta je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Taktiež v utorok 16. augusta o 11:00 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach bude pohrebná sv. 

omša s pohrebnými obradmi za zosnulého kardinála Jozefa Tomko. Predsedať bude 
emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Kardinál Tomko bude pochovaný v 
krypte Katedrály svätej Alžbety, kde má pripravenú hrobku. 

 Na nástenke je text kondolencie nášho o. biskupa Stanislava k úmrtiu J. E. kardinála Jozefa 
Tomka. Text môžete taktiež nájsť na stránke rožňavského biskupstva. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 32 spomínajú na zosnulého Kardinála Jozefa Tomka, 
ktorý zomrel v pondelok 8. augusta v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov; zaostrujú 
na históriu sviatku Nanebovzatia Panny Márie; pozývajú na púť ku Kaplnke Nanebovzatia 
Panny Márie na pomedzí Svätého Jura, Rače a Vajnôr; približujú život betlehemských 
sestier za múrmi kláštora v rakúskom Kinderalme. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
Ohlášky 2 

Dňa 27.8.2022 chcú uzatvoriť manželstvo Martin Kvačkaj a Martina Zelenčíková, ktorí bývajú v Jasení. Ak 
by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb. 
 

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


