
P R E D A J N Á                                                    12.9.2021 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Sviatok     Povýšenie Svätého Kríža 
STREDA    Slávnosť     Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
PIATOK     Spomienka   Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 12.9. 945 Za † Máriu Búdovú 
Utorok 14.9. 1700 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Streda 15.9. 1100 Poďakovanie za úrodu Sv. omša na Kalvárii 
Piatok 17.9. 1800 Na úmysel rodiny 
Sobota 18.9. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 19.9. 945 Za † Jána Ďurčo 1. výr. a nedož. 85. rokov 

OZNAMY 
 V utorok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti o 17:00. 
 V stredu 15.9. máme na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Začneme o 9:45 

h. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta Sedembolestnej. O 11:00 sa 
začne slávnostná sv. omša, ktorú celebrovať bude vdp. Rastislav Suchý, pán farár z Nemeckej. Po sv. 
omši bude malé občerstvenie. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude 
v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme aby farníci z Jasenia pripravili malé občerstvenie a 
farníci z Predajnej sa postarajú o výzdobu kaplnky. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Vo štvrtok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Dnes 12.9. o 15:30 sa na 12 min. rozonejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich 

pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. 
Zvony budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska, rozhodli biskupi Slovenska. Ide o 
mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako 
miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete. 

 Od mesiaca september sa v Diecéznom centre mládeže sv. Jána Pavla II. v Rožňave začnú konať 
pravidelné víkendovky pre mladých pod názvom ,,REFRESH". Bude to vždy posledný víkend v 
mesiaci. Najbližší REFRESH víkend bude 24-25.9. 2021. Začiatok je o 17:00 pred budovou ,,centra" 
na Námestí baníkov 27 v Rožňave. Všetci ste srdečne vítaní. 

 Pripomínam, že vo farnosti začíname s ďalšou prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Na birmovku 
sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, ktorý už bol na prvej 
spovedi a prvom prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva na škole, ktoré sú súčasťou prípravy na 
birmovku. Veková hranica je: navštevovať 9. roč. Zš a starší. Záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby 
sa prihlásili do konca septembra.  

 Katolícke noviny v čísle 36 pri príležitosti pápežovej návštevy vychádzajú ako rozšírené 
štyridsaťstranové číslo, tematicky zamerané na Svätého Otca Františka; Prinášajú reportáž z farnosti 
Šaštín-Stráže, ktorá je neodmysliteľne spojená s úctou k Sedembolestnej Panne Márii; Vysvetľujú, 
prečo pápeža voláme Svätý Otec; Zameriavajú sa na otázku Pána Ježiša, ktorú dal apoštolom – za 
koho ho pokladajú ľudia. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

a vyzdobili kostol, a taktiež upratali našu Kalváriu. 
 

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



J A S E N I E                                                        12.9.2021 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK   Sviatok     Povýšenie Svätého Kríža 
STREDA    Slávnosť    Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
PIATOK     Spomienka   Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

12.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu Demeterovú nedož. 70. narodenín a rodičov Annu a Martina 
11:00 Za  rodičov Helenu a Ondreja, ich deti a zaťov 

14.9. Utorok 17:00 Sv. omša pri kaplnke na Kramlišti 
Za  Annu Kánovú, manžela Emila, ich súrodencov a rodičov 

15.9. Streda 7:30 
11:00 

Za  Igora Živora, jeho rodičov a rodičov Šuhajdových  
Poďakovanie za úrodu Sv. omša na Kalvárii 

16.9. Štvrtok 17:00 Za  Jozefa, Júliusa, a Emíliu Janovskú s manželom 
18.9. Sobota 16:00 Sobášny obrad 

 

19.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Tlučáka 1. výr. 
11:00 Za  rodičov Murinových a Štrbových, ich deti a zaťa 

OZNAMY 
 V utorok 14.9. máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, sv. omša bude len pri kaplnke na Kramlišti o 17:00 hod. 
 V stredu 15.9. máme na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Začneme o 9:45 hod. Krížovou 

cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta Sedembolestnej. O 11:00 sa začne slávnostná sv. omša, 
ktorú celebrovať bude vdp. Rastislav Suchý, pán farár z Nemeckej. Po sv. omši bude malé občerstvenie. Pre tých, 
čo nemôžu vyjsť hore na Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme aby 
farníci z Jasenia pripravili malé občerstvenie (koláče a pod. prosíme aby ste nosili v utorok 14.9. ku p. Elenke 
Kordíkovej), a farníci z Predajnej sa postarajú o výzdobu kaplnky. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Taktiež vo štvrtok 16. septembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 Dnes 12.9. o 15:30 sa na 12 min. rozonejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k 

modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Zvony budú zvoniť 
vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska, rozhodli biskupi Slovenska. Ide o mimoriadne gesto radosti z 
návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na 
celom svete. 

 Od mesiaca september sa v Diecéznom centre mládeže sv. Jána Pavla II. v Rožňave začnú konať pravidelné 
víkendovky pre mladých pod názvom ,,REFRESH". Bude to vždy posledný víkend v mesiaci. Najbližší REFRESH 
víkend bude 24-25.9. 2021. Začiatok je o 17:00 pred budovou ,,centra" na Námestí baníkov 27 v Rožňave. Všetci 
ste srdečne vítaní. 

 Pripomínam, že vo farnosti začíname s ďalšou prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Na birmovku sa môže 
prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, ktorý už bol na prvej spovedi a prvom prijímaní, 
a navštevuje hodiny náboženstva na škole, ktoré sú súčasťou prípravy na birmovku. Veková hranica je: 
navštevovať 9. roč. Zš a starší. Záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili do konca septembra.  

 Katolícke noviny v čísle 36 pri príležitosti pápežovej návštevy vychádzajú ako rozšírené štyridsaťstranové číslo, 
tematicky zamerané na Svätého Otca Františka; Prinášajú reportáž z farnosti Šaštín-Stráže, ktorá je neodmysliteľne 
spojená s úctou k Sedembolestnej Panne Márii; Vysvetľujú, prečo pápeža voláme Svätý Otec; Zameriavajú sa na 
otázku Pána Ježiša, ktorú dal apoštolom – za koho ho pokladajú ľudia. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili 

kostol, a taktiež upratali našu Kalváriu. 
Ohlášky 3 

Dňa 18.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Andrej Šarník a Sandra Kvačkajová, bytom Jasenie. 
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. 


