
P R E D A J N Á                                       12.6.2022 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 12.6. 930 Za 45. výr. sobáša 
Streda 15.6. 1800 Za † Júliusa a Annu Kleskeňových, ich rodičov a súrodencov 
Štvrtok 16.6. 1830 Za farníkov 
Piatok 17.6. 1800 Za Božiu pomoc a pokoj v rodine 
Sobota 18.6. 1800 Za duše v očistci 
Nedeľa 19.6.  930 Za farníkov 

OZNAMY 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 16. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie 

Telo. Je to prikázaný sviatok. Po sv. omši, ktorá bude o 18:30 hod., pôjdeme v 
Eucharistickom sprievode ku štyrom oltárikom. Prosíme jednotlivé ruže 
a dobrovoľníkov o prípravu oltárikov. Každý, kto sa v tento deň zúčastní na speve 
hymnu „Ctime túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. 

 16. júna je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Katolícke noviny v čísle 23. sa zameriavajú na históriu sviatku Božieho tela; 

približujú tradíciu procesií s Oltárnou sviatosťou vo farnosti Abrahám; predstavujú 
viaceré eucharistické zázraky; rozprávajú sa s premonštrátskym pátrom Matúšom 
Milanom Kováčom. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. 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                                           12.6.2022 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

ÚMYSLY 
 

12.6. 
Nedeľa  
Najsv. Trojice 

  8:00 Za  Juraja, jeho rodičov a svokrovcov 
11:00 Za  Erika a rodinu Hôrčikovcov 

14.6. Utorok 18:00 Za  Máriu Tištianovú, manžela Václava a ich rodičov 
16.6. Štvrtok 16:30 Za  rodičov Varlových, ich synov a vnuka 

 

19.6. 
 

Nedeľa   8:00 Za  Milana Gálfyho, rodičov a starých rodičov 
11:00 Za  Viliama a brata Drahoslava a ich rodičov 

OZNAMY 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 16. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie 

Telo. Je to prikázaný sviatok. Po sv. omši, ktorá bude o 16:30 hod., pôjdeme v 
Eucharistickom sprievode ku štyrom oltárikom. O prípravu oltárikov prosíme 
dobrovoľníkov a ruže číslo 4. pani Turčanovej, číslo 5. pani Droppanovej, číslo 6. 
pani Vančovej a číslo 7. pani Handlírovej. Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve 
hymnu „Ctime túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. 

 16. júna je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Katolícke noviny v čísle 23. sa zameriavajú na históriu sviatku Božieho tela; 

približujú tradíciu procesií s Oltárnou sviatosťou vo farnosti Abrahám; predstavujú 
viaceré eucharistické zázraky; rozprávajú sa s premonštrátskym pátrom Matúšom 
Milanom Kováčom. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. p. Turčanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí upratali a vyzdobili kostol. 

 

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


