
P R E D A J N Á                                      11.05.2014 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

UTOROK:  Spomienka:  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
STREDA:   Sviatok:   Sv. Mateja, apoštola 
PIATOK:   Sviatok:   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  

(Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 11.05.2014 
700 

 

945 

Za † brata Miroslava Rybára  
 

Za farníkov 
Pondelok 12.05.2014 1900 Aid. 
Utorok 13.05.2014 1900 Za † rodičov Zuzanu, Ondreja a ich rodičov 
Streda 14.05.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 15.05.2014 1830 Aid. 
Piatok 16.05.2014 1830 Za † Annu Celerovú  11. výr. 
Sobota 17.05.2014 800 Aid. 

Nedeľa 18.05.2014 
700 

 

945 

Za † Zoltána 1. výr.  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V tomto týždni v  pondelok a utorok sv. omše vo farskom kostole v Predajnej budú 

výnimočne o 19:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na tento úmysel sa 

budeme modliť vo štvrtok. Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar 
svojho povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania. Prosíme, aby ste na 
tento úmysel pamätali aj v súkromných modlitbách.  

 Nácvik spevu pre deti pred slávnosťou Prvého sv. prijímania v Predajnej bude v piatok 16. 
mája o 19:00 hod. vo farskej klubovni. 

 Na budúcu nedeľu 18. mája o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na štvrtú bolesť Panny Márie, stretnutie na krížovej ceste; 

prinášajú témy: Zápas o miesto Boha v súčasnom svete a Hold rodine ako škole ľudskosti. 
 Vzadu na stolíku je petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie referenda 

o ochrane rodiny, ktorú vyhlásila Aliancia za rodinu. 
 Taktiež na stolíku je spravodajský bulletín farskej katolíckej charity v Brezne. 
 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie 

v Šaštíne na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Zatiaľ je nahlásených okolo 20 ľudí, a kapacita 
autobusu je 49 miest. Ak sa do budúceho týždňa nenahlási viac ľudí, púť bude zrušená.  

 Ďakujeme pánu Kováčovi a firme za výrobu a montáž dreveného prístrešku pred kostolom 
v Predajnej. Cena prístrešku bola 1580,- eur. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, ktorá je určená na splatenie prístrešku. 
 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 20,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Foltanyovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           11.05.2014 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:  Spomienka:  Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
STREDA:   Sviatok:   Sv. Mateja, apoštola 
PIATOK:   Sviatok:   Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka  

(Hlavný patrón našej Rožňavskej diecézy) 

ÚMYSLY: 
 

11.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa Šarika 

11:00 Za  Cyrila a Martu Beraxových 
13.5. Utorok 16:30 Za  rodičov Paulinu a Eugena, zaťov a vnuka Miroslava 
14.5. Streda 17:30 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
15.5. Štvrtok 17:30 Za  Jozefa a Gizelu Babkových, syna Gregora a manželku Annu 
16.5. Piatok 17:30 Za  starých rodičov Zelenčíkových, Malčekových a Štefana 
17.5. Sobota 9:00 Za  Paulinu a Antona Zelenčíkových, a Štefana Halgaša 

 

18.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána a Annu Košíkových a syna Jána 

11:00 Za  sestru, brata a rodičov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V tomto týždni v utorok sv. omša v Jasení bude výnimočne o hod. 16:30. Hodinu 

pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie 
a vo štvrtok krátka poklona k Sviatosti Oltárnej.  

 Dnešným dňom sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Zvlášť na 
tento úmysel sa budeme modliť vo štvrtok. Tento týždeň je pozvaním pre nás 
všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania ako aj cítiť zodpovednosť za nové 
duchovné povolania. Prosíme, aby ste na tento úmysel pamätali aj v súkromných 
modlitbách.  

 Na budúcu nedeľu 18. mája o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na štvrtú bolesť Panny Márie, stretnutie na 

krížovej ceste; prinášajú témy: Zápas o miesto Boha v súčasnom svete a Hold rodine ako 
škole ľudskosti. 

 Vzadu na stolíku je petícia prezidentovi Slovenskej republiky za vyhlásenie 
referenda o ochrane rodiny, ktorú vyhlásila Aliancia za rodinu. 

 Taktiež na stolíku je spravodajský bulletín farskej katolíckej charity v Brezne. 
 Dňa 31. mája 2014 t.j. sobota, organizujeme púť do Baziliky Sedembolestnej 

Panny Márie v Šaštíne na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Zatiaľ je nahlásených 
okolo 20 ľudí, a kapacita autobusu je 49 miest. Ak sa do budúceho týždňa 
nenahlási viac ľudí, púť bude zrušená. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol a pripravili kaplnku na Kalvárii. 
 

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


