
P R E D A J N Á                                      08.06.2014 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ZAJTRA         Turíčny pondelok 
STREDA    Spomienka:  Sv. Barnabáša, apoštola 
PIATOK    Spomienka:  Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
NEDEĽA    Slávnosť:   Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 08.06. 
700 

 

1000 

Za farníkov 
 

Za prvoprijímajúce deti 
Pondelok 09.06. 1830 Poďakovanie za 70. rokov pre manželku Boženu 
Utorok 10.06. 1830 Za † manžela Ivana 8. výr. 
Streda 11.06. 1830 Za † Antona nedož. 100. rokov 
Štvrtok 12.06. 1830 Za † Martu a Ladislava Starčokových 
Piatok 13.06. 1830 Poďakovanie, zdravie a pomoc Božiu pre Máriu 
Sobota 14.06. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii

Nedeľa 15.06. 

700 

 
945 

Poďakovanie za prežitých 50. rokov a prosba o Božie 
požehnanie pre ďalší život  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 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. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V sobotu 14. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. Zhromažďujeme 
sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s modlitbou posvätného 
ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 
Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. 

 Katolícke noviny pod titulkom Žatva je veľká, ale robotníkov málo upozorňujú na súčasnú krízu 
povolaní; venujú sa téme povolania za ktorým stojí modlitba; prinášajú rozhovor s Jozefom 
Jarabom, ktorý bol 24 rokov rektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v 
Spišskej Kapitule. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 150 €, 52 centov, z toho 
v Predajnej 65 €, 24 centov.  

 Na kostol: bohuznáma rodina obetovala 50,- eur, a novomanželia Peter a Zdenka 30,- eur.  
Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka 
 Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí aj všetkým tým, ktorí upratali, pripravili, vyzdobili 

a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili ku krásnemu prežitiu slávnosti Prvého sv. prijímania pre 
naše deti. Ďakujeme miništrantom, pani organistke a dievčatám zo spevokolu za hudobný 
sprievod počas dnešnej slávnosti. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej.  
 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 

 

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



 

J A S E N I E                                           08.06.2014 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ZAJTRA          Turíčny pondelok 
STREDA    Spomienka:  Sv. Barnabáša, apoštola 
PIATOK    Spomienka:  Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
NEDEĽA    Slávnosť:   Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY: 
 

8.6. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa a Jozefínu a brata Gustáva Waisebachorovcov 

11:00 Za  Jozefa Kubove 1. výr 
  9.6. Pondelok 17:30 Poďakovanie za Božie dobrodenia 
10.6. Utorok 17:30 Za  Tomáša Gibalu, Máriu Gibalovu a syna Jána 
11.6. Streda 17:30 Aid. 
12.6. Štvrtok 17:30 Za  manžela Jána Kubackého a jeho rodičov 
13.6. Piatok 17:30 Za  Blažeja Homolu, jeho rodičov, sestry a švagrov 
14.6. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

   

15.6. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Júliu a Ondreja Cevára a syna Jozefa 20. výr. úmrtia 

11:00 Za  Jána Marčoka a rodičov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Sv. omša v Jasení bude aj zajtra o 17:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny 

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

 V sobotu 14. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie 
a s modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Katolícke noviny pod titulkom Žatva je veľká, ale robotníkov málo upozorňujú na 
súčasnú krízu povolaní; venujú sa téme povolania za ktorým stojí modlitba; 
prinášajú rozhovor s Jozefom Jarabom, ktorý bol 24 rokov rektorom Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 150 €, 52 
centov, z toho v Jasení 90 €, 28 centov. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 

 
 

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


