
P R E D A J N Á                                      10.09.2017 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK     Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
STREDA     Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
PIATOK    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 10.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 11.09. 1800 Na úmysel rodiny 
Streda 13.09. 700 O Božiu pomoc pre syna 

Štvrtok 14.09. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Aid. 

Piatok 15.09. 730 

1100 
Za farníkov 
Poďakovanie za úrodu 

Sobota 16.09. 1800 Za † z rodiny Rusnakovej a synov Emila a Júliusa 
Nedeľa 17.09. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Po sv. omšiach v týždni sa modlime deviatnik k Panne Márii a dnes na popoludňajšej pobožnosti. 
 V utorok 12. septembra pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré bude na Kalvárii. 

Stretneme sa o 17:40 hod. pod Kalváriou.  
 V stredu 13. septembra sv. omša bude výnimočne ráno o 7:00 hod. 
 Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:00 hod. len 

pri kaplnke na Kramlišti. 
 V piatok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 

Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore 
bude Krížová cesta Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú 
celebrovať bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Po sv. omši bude malé 
občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred aj počas sv. omše. Pre tých, čo 
nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň vo farskom kostole ráno o 7:30 hod. 
Pripomíname a prosíme aby farníci z Predajnej vyzdobili kaplnku. Veci na výzdobu (ovocie, 
zeleninu, kvety a pod.) prosíme, aby ste doniesli na faru do obeda 14. septembra. Môžete si aj 
sami pripraviť a vyzdobiť koše a doniesť na faru. Kaplnka sa bude vyzdobovať vo štvrtok 
o 18:00 hod., prosíme o pomoc pri výzdobe. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Zajtra t.j. pondelok 11. septembra o 9:00 hod. pozývame farníkov na veľké riadenie kalvárie 
pred odpustom.  

 V sobotu 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel do 
konca roka je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie 
hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.  

 Katolícke noviny v čísle 36 pozývajú na návštevu pútnického miesta – Marianky; zameriavajú sa 
na liturgiu hodín; venujú sa tematike prvej pomoci; približujú, v čom bola prevratná školská 
reforma Márie Terézie. 

 Na informačné tabule obetovali: bohuznáme rodiny 50,- €. Pán Boh zaplať za milodary! 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petrikovej. 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                                           10.09.2017 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ  KALENDÁR 

UTOROK     Spomienka   Najsvätejšieho mena Panny Márie 
STREDA     Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK    Sviatok    Povýšenie Svätého Kríža 
PIATOK    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa 

ÚMYSLY 
 

10.9. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 
11:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov - manželov 

12.9.  Utorok 14:00 Pohrebná sv. omša za  Jozefa Zanvita 
13.9.  Streda 7:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 
14.9.  Štvrtok 17:00 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 

Za  Annu Kánovú, manžela Emila a ich rodičov 
15.9.  Piatok 7:30 

11:00 
Aid. 
Poďakovanie za úrodu 

16.9. Sobota 7:30 Za pomoc Božiu 
   
17.9. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Jána Škorňu a rodičov 
11:00 Za  syna Ľuboša, starých rodičov a brata 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Po sv. omšiach v týždni sa modlime deviatnik k Panne Márii a dnes na popoludňajšej pobožnosti. 
 V utorok 12. septembra pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré bude na Kalvárii. 

Stretneme sa o 17:40 hod. pod Kalváriou.  
 V stredu 13. septembra sv. omša bude výnimočne ráno o 7:00 hod. 
 Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude o 17:00 hod. len 

pri kaplnke na Kramlišti. Prosíme o pripravenie kaplnky. 
 V piatok 15. septembra budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Sedembolestnej 

Panny Márie. Slávnosť sa začne o 10:00 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore 
bude Krížová cesta Sedembolestnej. Okolo 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša, ktorú 
celebrovať bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Po sv. omši bude malé 
občerstvenie. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia bude pred aj počas sv. omše. Pre tých, čo 
nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša bude v tento deň v Jasení ráno o 7:30 hod. 
Pripomíname a prosíme aby farníci z Jasenia pripravili malé pohostenie. Koláče v Jasení 
prosíme aby ste nosili ku p. Elenke Kordíkovej a ku p. Senčekovej. Všetkých na našu slávnosť 
srdečne pozývame. 

 Zajtra t.j. pondelok 11. septembra o 9:00 hod. pozývame farníkov na veľké riadenie kalvárie 
pred odpustom.  

 V sobotu 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel do 
konca roka je: Aby fatimské posolstvo bolo viditeľné v našej modlitbe a pokání za seba a za obrátenie 
hriešnikov i v prehĺbení mariánskej úcty.  

 Katolícke noviny v čísle 36 pozývajú na návštevu pútnického miesta – Marianky; zameriavajú sa 
na liturgiu hodín; venujú sa tematike prvej pomoci; približujú, v čom bola prevratná školská 
reforma Márie Terézie. 

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

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


