P R E D A J N Á

31.7.2022

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Sviatok

Nedeľa 31.7. 930
Utorok
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

2.8.
3.8.
5.8.
6.8.
7.8.

1830
1800
1830
1700
930

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa; Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Premenenie Pána
ÚMYSLY

Za † starých rodičov Štefana a Margitu Kudelkových
a Máriu Lány
Za † rodičov Hraškových a syna Vladimíra
Za † Jána Paulika ml.
Za živých a mŕtvych členov BBSJ
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové Bratstvo a obec Predajná
OZNAMY

➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢

V utorok t.j. 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor
a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery.
Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na
úmysel Sv. Otca. Preto sv. omša bude vo farskom kostole aj v utorok o 18:30 hod.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku
chorým v Predajnej pôjdem v piatok 5.8. od 9:30 hod., po sv. omši bude poklona
k Oltárnej Sviatosti.
6.8. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 h. pod Kalváriou
a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov
z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
V dňoch 6.-7. augusta 2022 sa koná v Úhornej tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy.
Biskup Mons. Stanislav Stolárik povzbudzuje k príprave na slávenie sviatku Panny Márie
Snežnej v Úhornej – modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii, ktorý sme začali
v piatok 29.7. a modlime sa ho po sv. omši. Plagát je na nástenke.
Na budúci víkend (6-7.8.2022) budeme v Predajnej prežívať dni obce. Slávnostná sv. omša
bude vo farskom kostole o 9:30 hod., po omši bude vyloženie Sviatosti Oltárnej.
Katolícke noviny v čísle 30. zaostrujú na duchovné cvičenia; prinášajú rozhovor
s jezuitským pátrom Jakubom Garčárom o ignaciánskej spiritualite aj exercíciách; pozývajú
na návštevu Assisi, ktoré je spojené so svätým Františkom.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. 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

31.7.2022

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Sviatok

31.7. Nedeľa
2.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.

Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Euzébia Vercellského, biskupa; Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Premenenie Pána
ÚMYSLY

8:00 Za  Ľubku Demeterovú
17:00
18:00
17:00
17:00
8:00

Za  rodinu Jariabkovú
Za  manžela Milana Strečka 4. výr. a jeho rodičov
Za živých i zosnulých členov BBSJ
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové Bratstvo
OZNAMY

➢

➢
➢

➢

➢

➢

➢

V utorok t.j. 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor
a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie
odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery.
Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel
Sv. Otca. Preto sv. omša bude v tento deň aj vo farskom kostole o 18:30 hod.
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 5.8. od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená hodinu
pred sv. omšou.
6.8. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 h. pod Kalváriou
a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov
z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
V dňoch 6.-7. augusta 2022 sa koná v Úhornej tradičná mariánska púť Rožňavskej diecézy.
Biskup Mons. Stanislav Stolárik povzbudzuje k príprave na slávenie sviatku Panny Márie
Snežnej v Úhornej – modlitbou deviatnika k Rožňavskej Panne Márii, ktorý sme začali
v piatok 29.7. a modlime sa ho po sv. omši. Plagát je na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 30. zaostrujú na duchovné cvičenia; prinášajú rozhovor
s jezuitským pátrom Jakubom Garčárom o ignaciánskej spiritualite aj exercíciách; pozývajú
na návštevu Assisi, ktoré je spojené so svätým Františkom.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
upratali a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

