
Farské oznamy 
9. nedeľa cez rok – Najsvätejšej Trojice 

(03.06.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:   Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 

Nedeľa 03.06.2012 
700 

 
945 

Za farníkov 
 
Za prvoprijímajúce deti 

Pondelok 04.06.2012 1830 Aid. 
Utorok 05.06.2012 1830 † Mikuláš Ďurčo 
Streda 06.06.2012 1830 † manžel a rodičia 
Štvrtok 07.06.2012 1800 Za farníkov 
Piatok 08.06.2012 1830 Aid. 
Sobota 09.06.2012 1700 Za starých rodičov a deti  Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 10.06.2012 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Ďakujeme rodičom aj všetkým tým, ktorí pripravili a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili ku krásnemu prežitiu 
slávnosti Prvého sv. prijímania pre naše deti. Ďakujeme aj dievčatám zo spevokolu z Jasenia a pani organistke za 
hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Prežime tento čas spoločne so svojimi najbližšími. 
 Od zajtra počas celého týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych oblečeniach na večerné sv. omše, 
bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali do 
Božieho chrámu.  

 Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 
povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. omši, ktorá bude o 18:00 hod., pôjdeme v Eucharistickom sprievode 
ku štyrom oltárikom. Prosíme jednotlivé ruže a dobrovoľníkov o prípravu oltárikov čo najbližšie ku kostolu (tak 
ako pred rokom). Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve hymnu „Prevelebnej tu sviatosti“, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. Naše prvoprijímajúce deti budú mať v tomto sprievode výnimočnú 
úlohu – budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, aby deťom pomohli 
pozbierať lupienky kvetov do košíka. Samozrejme pozývame aj tie deti, ktoré boli na Prijímanie v minulých 
rokoch. 

 V piatok 8. júna o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 9. júna  v Predajnej vo farskej 
klubovni budú birmovanecké stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. skupina z Jasenia. 
Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V najbližšiu sobotu 9. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. Zhromažďujeme sa pod 
Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami pôjdeme hore na sv. omšu. 
Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 V Katolíckych novinách sa dočítame o stanovisku lekárov, psychológov a morálnych teológov k darovaniu 
ľudských pohlavných buniek a obchodovaniu s nimi. 

 Počas celého miesiaca jún na záver sv. omši sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzberalo sa 176  €, a 10 centov. Z toho 73,- € a 39 centov 
v Predajnej; a 102,- € a 71 centov v Jasení. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará druhá skupina ruže pani Petríkovej.  

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  bytom Jasenie 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.



Farské oznamy 
9. nedeľa cez rok – Najsvätejšej Trojice 

(03.06.2012) 
J A S E N I E  

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

UTOROK:   Spomienka:  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; 
ŠTVRTOK:   Slávnosť:   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok  

 
3.6. 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za Alžbetu Hruškovú a Emila Filipka 

5.6.  Utorok 17:30 Aid. 
 6.6.  Streda 17:30 Za  Jaroslava Búdu 1. výr. 
7.6.  Štvrtok 18:00 Aid.  
8.6.  Piatok 17:30 Za  bratov Drahoslava a Viliama Barančokových  
9.6.  Sobota 17:00 Za  Paulínu v nedožitých 100 rokov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

10.6 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za  Antona Chromeka 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

Oznamy: 

 Popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu v Jasení budeme prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania. Druhá sv. omša bude 
o pol hodiny skôr, čiže bude 10:30. Sv. spoveď deti pred 1. sv. prijímaním bude v sobotu 9.júna o 9:30 
hod.; rodičov prvoprijímajúcich deti a ich rodiny prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa.  

 Nácviky pre deti pred slávnosťou budú: v utorok v rámci vyučovania náboženstva, v stredu po sv. omši 
o 17:30 hod., a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod. 

 Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 
povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. omši, ktorá bude o 18:00 hod., pôjdeme v Eucharistickom 
sprievode ku štyrom oltárikom. Prosíme jednotlivé ruže a dobrovoľníkov o prípravu oltárikov: ruža 
číslo 2. pani Šarinovej, ruža číslo 3. pani Bérešovej, ruža číslo 4. pani Demeterovej, ruža číslo 5. pani 
Miloškovej. Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve hymnu „Prevelebnej tu sviatosti“, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. Pozývame všetky deti, ktoré budú mať v tomto sprievode 
výnimočnú úlohu – budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, aby 
deťom pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 V piatok 8. júna o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 9. júna  v Predajnej 
vo farskej klubovni budú birmovanecké stretnutia: o 10:00 hod. skupina z Predajnej a o 11:30 hod. 
skupina z Jasenia. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V najbližšiu sobotu 9. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. Zhromažďujeme sa 
pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so zažatými sviecami pôjdeme hore na 
sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 V Katolíckych novinách sa dočítame o stanovisku lekárov, psychológov a morálnych teológov 
k darovaniu ľudských pohlavných buniek a obchodovaniu s nimi. 

 Počas celého miesiaca jún na záver sv. omši sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu. 
 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzberalo sa 176  €, a 10 centov. Z toho 102,- € a 
71 centov v Jasení a v Predajnej 73,- € 39 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. 

OHLÁŠKY 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva chcú 16. júna 2012 uzavrieť:  

Ivana Gregorová dcéra Mariana a Janky r. Švecová  bytom Predajná 
a 
Štefan Murín syn Štefana a Marty r. Cevárová  bytom Jasenie 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


