
P R E D A J N Á                                      03.07.2016 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov  
STREDA    Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 03.07. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 04.07. 1800 Za † Margitu Kochanovú 1. výr. 
Utorok 05.07. 1030 Za † Bartolomeja 25. výr. a manželku Štefániu 
Streda 06.07. 1800 Za † Margitu a Jána Makových 
Štvrtok 07.07. 1800 Za † Jozefa a Viktóriu a ich rodičov 
Piatok 08.07. 1800 Za † rodičov, súrodencov a neter 
Sobota 09.07. 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 10.07. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V utorok 5. júla máme slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov. 
Sv. omša vo farskom kostole bude o 10:30 hod. 

 V sobotu 9. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so sochou Panny 
Márie a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých 
srdečne pozývame. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Denný letný tábor pre deti sa uskutoční. Začneme ho na budúcu nedeľu 10. 
júla sv. omšou vo farskom kostole o 9:45 hod. Po sv. omši bude stretnutie 
s animátormi a obed. 

 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou LETO sa zameriavajú na úctu k svätým 
Cyrilovi a Metodovi; upriamujú pozornosť na strieborné jubileum - 25. výročie 
vymenovania J.Ch. Korca za kardinála; odpovedajú na otázku, pre koho je 
určené duchovné prijímanie; v aktuálnom čísle taktiež začína letná čitateľská 
súťaž Leto milosrdenstva a detská prázdninová súťaž Hurá, do výšin. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 
153,- €, z toho v Predajnej 65,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           03.07.2016 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov  
STREDA    Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
 

03.7. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  manžela Pavla Štrbu 

05.7. Utorok 9:00 Za  Oľgu a Antona 
06.7. Streda 17:00 Za  z rodiny Vargovej, Štefana, manželku Jolanu, syna Milana 

a dcéru Anku 
07.7. Štvrtok 17:00 Za  Vojtecha Magaňa nedož. 100. rokov, manželku Helenu, 

synov Pavla a Vladimíra 
08.7. Piatok 17:00 Za  manžela Dušana, syna Dušana nedož. 55. rokov a rodičov 

Júliu a Jána Kvačkajových 
09.7. Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii     

      

10.7. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Milana Šiketa 
11:00 Poďakovanie za 89 rokov života Emílii Havranovej a prosba 

o Božie milosti na ďalšie roky 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Večeradlo s Pannou Máriou bude v stredu hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok sa pol 

hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V utorok 5. júla máme slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov. Sv. omša 
bude o 9:00 hod. 

 V sobotu 9. júla budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 16:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s 
modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. 
Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole 
už nebude. 

 Denný letný tábor pre deti sa uskutoční. Začneme ho na budúcu nedeľu 10. júla sv. 
omšou vo farskom kostole o 9:45 hod. Po sv. omši bude stretnutie s animátormi a obed. 

 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou LETO sa zameriavajú na úctu k svätým Cyrilovi 
a Metodovi; upriamujú pozornosť na strieborné jubileum - 25. výročie vymenovania J.Ch. 
Korca za kardinála; odpovedajú na otázku, pre koho je určené duchovné prijímanie; v 
aktuálnom čísle taktiež začína letná čitateľská súťaž Leto milosrdenstva a detská 
prázdninová súťaž Hurá, do výšin. 

 Minulú nedeľu bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vyzbieralo sa 153,- €, 
z toho v Jasení 88,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali kostol. 
 

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


