
P R E D A J N Á                                      27.6.2021 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
UTOROK     Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
STREDA    Spomienka   Prvých svätých mučeníkov v Ríme 
PIATOK    Sviatok    Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 
SOBOTA    Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.6. 945 Za farníkov 
Utorok 29.6. 1815 Za uzdravenie Božky 
Streda 30.6. 1800 Za † rodičov a bratov 
Piatok 2.7. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 3.7. 1700 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 4.7. 1000 Za Ružencové Bratstvo   

OZNAMY 
 V utorok 29.júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, sv. omša bude 

o 18:15 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 

Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 2. júla od 9:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 
hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 3.7. 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. 

 Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 
bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne 
povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže 
znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť 
neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým 
ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým 
dodržaním platných opatrení. 

 Oznamujem, že na čas prázdnin bude zmenený poriadok bohoslužieb. V nedeľu 
v Predajnej sv. omša bude o 10:00 hod. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod. 

 Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých vo štvrtok 24. júna náhle zasiahlo 
ničivé tornádo, vyhlasuje Slovenská katolícka charita (SKCH) celonárodnú zbierku. 
Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o všetko, 
prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo účtu 
Charity SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859. 

 Ponúkam vám knihu Čarovné Horehronie, v ktorej je zahrnutá aj naša farnosť 
Predajná. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

https://charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/


 

J A S E N I E                                           27.6.2021 

Farské oznamy na 13. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
UTOROK     Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 
STREDA    Spomienka   Prvých svätých mučeníkov v Ríme 
PIATOK    Sviatok    Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie 
SOBOTA    Sviatok    Sv. Tomáša, apoštola 

ÚMYSLY 
27.6. Nedeľa 8:30 Za  Pavla Štrbu a rodičov 

11:00 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov a nevesty a vnuka Pavla 
29.6. Utorok 17:00 Za  Jána Jamrišku, jeho rodičov a súrodencov 
1.7. Štvrtok 17:00 Za  syna 2. výr., manžela a brata 
2.7. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.7. Sobota 17:00 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
4.7. Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

  
OZNAMY 

 V utorok 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. 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 2. júla od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude 
vyložená hodinu pred sv. omšou. 

 3.7. 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. 

 Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných 
bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne 
povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže 
znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť 
neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým 
ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým 
dodržaním platných opatrení. 

 Oznamujem, že na čas prázdnin bude zmenený poriadok bohoslužieb. V nedeľu 
v Predajnej sv. omša bude o 10:00 hod. a v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod. 

 Na pomoc susedom na južnej Morave, ktorých vo štvrtok 24. júna náhle zasiahlo 
ničivé tornádo, vyhlasuje Slovenská katolícka charita (SKCH) celonárodnú zbierku. 
Ľudia zo Slovenska môžu posielať finančnú pomoc pre ľudí, ktorí prišli o všetko, 
prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo účtu 
Charity SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859. 

 Ponúkam vám knihu Čarovné Horehronie, v ktorej je zahrnutá aj naša farnosť Predajná. 
 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. 

https://charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/

