
P R E D A J N Á                                      26.6.2022 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
ŠTVRTOK    Spomienka   Prvých svätých mučeníkov v Ríme 
SOBOTA    Sviatok    Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 

ÚMYSLY 

Nedeľa 26.6. 930 Poďakovanie za dožitých 75. rokov, s prosbou o ochranu 
Panny Márie pre rodinu 

Streda 29.6. 1830 Za † rodinu Vetrákovú 
Piatok 1.7. 1830 Za živých a mŕtvych členov BBSJ 
Sobota 2.7. 1700 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 3.7. 930 Za Ružencové Bratstvo   

OZNAMY 
 V utorok 28. júna o 19:00 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej ekonomickej 

rady. Pozývam všetkých členov. 
 V stredu 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný 

sviatok, sv. omša bude o 18:30 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 1. júla od 9:30 hod. Sv. omša bude o 18:30 
hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 2. júla 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 Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

 Oznamujem, že na čas prázdnin v nedeľu v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:00 hod. 
a v Predajnej ostáva sv. omša o 9:30 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 25. sa venujú putovaniu. Púť na milostivé miesto nie je to isté 
čo turistika; približujú motív putovania v Biblii a vysvetľujú, prečo sme pozvaní 
kráčať za najväčším pútnikom – Ježišom; prinášajú rozhovor s kňazom Martinom 
Mojžišom, ktorý sprevádza pútnikov vo Svätej zemi; predstavujú históriu známej 
pešej púte z Muráňa do Levoče, ktorá napriek rôznym okolnostiam trvá nepretržite 
už 31 rokov; predstavujú misionársku prácu sestier vincentiek na ukrajinsko-
slovenských hraniciach. 

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani 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                                           26.6.2022 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
STREDA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
ŠTVRTOK    Spomienka   Prvých svätých mučeníkov v Ríme 
SOBOTA    Sviatok    Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 

ÚMYSLY 
26.6. Nedeľa 8:00 Za  Milana Kučeru, Matúša Hatalu a Jána Rauša 

11:00 Za  Júliu Kvačkajovú, manžela Rudolfa, deti a zaťov 
28.6. Utorok 18:00 Za  Júliu a Ondreja Cevára a syna Jozefa 
29.6. Streda 17:00 Za uzdravenie Anny 
30.6. Štvrtok 18:00 Za  Máriu a Jána Horvatha, deti Anku a Janka 

1.7. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 
2.7. Sobota 17:00 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
3.7. Nedeľa   8:00 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Taktiež v utorok 28. júna o 19:00 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej 

ekonomickej rady. Pozývam všetkých členov. 
 V stredu 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok, 

sv. omša bude o 17:00 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 1. júla od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
hodinu pred sv. omšou. 

 2. júla 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 Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Oznamujem, že na čas prázdnin v nedeľu v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:00 hod. 
a v Predajnej ostáva sv. omša o 9:30 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 25. sa venujú putovaniu. Púť na milostivé miesto nie je to isté čo 
turistika; približujú motív putovania v Biblii a vysvetľujú, prečo sme pozvaní kráčať za 
najväčším pútnikom – Ježišom; prinášajú rozhovor s kňazom Martinom Mojžišom, ktorý 
sprevádza pútnikov vo Svätej zemi; predstavujú históriu známej pešej púte z Muráňa do 
Levoče, ktorá napriek rôznym okolnostiam trvá nepretržite už 31 rokov; predstavujú 
misionársku prácu sestier vincentiek na ukrajinsko-slovenských hraniciach. 

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

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


