P R E D A J N Á

2.2.2020

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok
Obetovanie Pána
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK

Nedeľa

Spomienka
Spomienka
Spomienka

2.2. 945
800
Pondelok 3.2.
1300
Streda
5.2. 1700
Piatok
7.2. 1715
Sobota
8.2. 1700
Nedeľa
9.2. 945
➢

➢
➢

➢

➢

➢

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa
Sv. Agáty, panny a mučenice
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo
Aid.
Pohrebný obrad v dome smútku za † Františku Makovičovú
Za † Štefana Kazára 2. výr.
Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho

Za † Máriu Bullovú
Za † Milana a Blaženu
OZNAMY
Zajtra 3. februára máme spomienku na sv. Blažeja, aj sv. Oskára. Sv. omša so
svätoblažejským požehnaním hrdla bude vo farskom kostole ráno o 8:00 hod.
V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami.
Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 7. februára od 10:00 hod. Sv. omša bude
o 17:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
Na základe vyhlásenia Roku Eucharistie v našej rožňavskej diecéze, Ružencové
bratstvo z Jasenia vyšlo s iniciatívou navrhnúť Vám možnosť zapojenia sa do výzvy
nášho Otca biskupa Stanislava Stolárika. Ponúkame možnosť v tomto roku počas
prvých piatkov zúčastniť sa adorácie v kostole v Jasení. Sviatosť Oltárna by bola
vyložená od 9:30 hod. do svätej omši, čiže do 16:00 hod. Prosím, nájdime si čas na
adoráciu aby sme vyprosili pre seba, svoje rodiny a našu dedinu potrebné milosti.
Nenechajme výzvu nášho otca biskupa nevyužitú.
Katolícke noviny v čísle 5 vysvetľujú, prečo cirkev v svojom spoločenstve potrebuje
ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti;
približujú prácu ľudí z Domova svätého Jána z Boha v Bratislave; prinášajú
rozhovor s ikonopiscom Ladislavom Némethom.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

2.2.2020

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok
Obetovanie Pána
PONDELOK
STREDA
ŠTVRTOK

8:30
11:00
Utorok 16:00
Štvrtok 16:00
Piatok 16:00
8:30
Nedeľa
11:00

2.2. Nedeľa
4.2.
6.2.
7.2.

Spomienka
Spomienka
Spomienka

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; Sv. Oskára, biskupa
Sv. Agáty, panny a mučenice
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo
Za  rodičov Tomáša a Máriu Gibalových a syna Jána
Za  Jána Nôta
Za  Jozefa a Helenu Medveďových, rodičov a súrodencov z oboch strán

Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za  Jána Kučeru
9.2.
Za  Martu a Petra Ostrihoňových
OZNAMY
➢ Zajtra 3.2. máme spomienku na sv. Blažeja, aj sv. Oskára. Sv. omša so
svätoblažejským požehnaním hrdla bude vo farskom kostole v Predajnej ráno o 8:00
➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami.
Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 7. februára od 8:00 hod.
➢ Na základe vyhlásenia Roku Eucharistie v našej rožňavskej diecéze, Ružencové
bratstvo vyšlo s iniciatívou navrhnúť Vám možnosť zapojenia sa do výzvy nášho
Otca biskupa Stanislava Stolárika. Ponúkame Vám možnosť v tomto roku počas
prvých piatkov zúčastniť sa adorácie v našom kostole. Sviatosť Oltárna by bola
vyložená od 9:30 hod. do svätej omši, čiže do 16:00 hod. Vzadu na stolíku je
vyložený papier do ktorého sa môžete zapísať na adoráciu po pol hodinách. Prosíme
horliteľky jednotlivých ruží, aby zabezpečili na adoráciu aspoň po dve osoby. Ak
bude celý papier zapísaný, budem môcť vyložiť Sviatosť Oltárnu. Prosím, nájdime
si čas na adoráciu aby sme tu vyprosili pre seba, svoje rodiny a našu dedinu potrebné
milosti. Nenechajme výzvu nášho otca biskupa nevyužitú.
➢ Katolícke noviny v čísle 5 vysvetľujú, prečo cirkev v svojom spoločenstve potrebuje
ľudí, ktorí sa podľa vzoru Krista snažia žiť v chudobe, čistote a poslušnosti;
približujú prácu ľudí z Domova svätého Jána z Boha v Bratislave; prinášajú
rozhovor s ikonopiscom Ladislavom Némethom.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

