
P R E D A J N Á                                      13.6.2021 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Neita, mučeníka (Rožňavská diecéza) 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Romualda, opáta 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.6. 830 Za farníkov 
Streda 16.6. 1700 Za † Júliusa a Annu, ich rodičov a súrodencov 
Piatok 18.6. 1700 Za † Brigitu a Vojtecha Snopkových 
Sobota 19.6. 1800 Za † z rodiny Vincenta Vlčka 

Nedeľa 20.6. 700 

1030 
Za farníkov 
Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 14.6.2021 okres Brezno je v stupni monitoringu 

(zelená farba): v interiéri na bohoslužbách môže byť obsadených 75% miest na sedenie, 
a 50% na státie. 

 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V stredu 16. júna je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Sv. omše v stredu a piatok budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 Na budúcu nedeľu 20. júna vo farskom kostole o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť 

Prvého sv. Prijímania. Nácvik pre deti bude v stredu 16. júna o 17:40 hod. Sv. spoveď 
deti a nácvik bude v piatok 18. júna o 17:40 hod. Rodičov prvoprijímajúcich deti a ich 
rodiny prosím, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Prosím, aby ste 
uvoľnili priestor rodičom prvoprijímajúcich deti a ich rodinám a v túto nedeľu navštívili 
bohoslužbu ráno alebo v sobotu večer. Ďakujeme za pochopenie! 

 Cez tento víkend prebieha 24-hodinový ruženec za Slovensko a ochranu života. Začal sa 
sobotu 12. júna 2021 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie o 20:00 a 
končiť bude v nedeľu 13. júna 2021 o 20:00. Do modlitby posvätného ruženca sa zapojili 
Mariánske pútnické miesta, diecézni aj rehoľní kňazi, rehoľné rády a katolícke laické 
spoločenstvá. Záujemcovia môžu modlitbu sledovať (a spoločne sa modliť) na portáli 
www.somkatolik.sk a www.slovenskydohovorzarodinu.sk (a sociálnych sieťach stránok). 
Viac informácií je možné nájsť TU. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 23 vysvetľujú, prečo nás Srdce Ježišovo privádza 
k pravému pokoju; v reportáži pozývajú na návštevu farnosti Veľké Zálužie; približujú, 
ako mladí ľudia vnímajú sviatosť birmovania; zameriavajú sa na historické skvosty 
v podobe brán v Bardejove; približujú tragický osud ugandských mučeníkov. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 
 

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

http://www.somkatolik.sk/
http://www.slovenskydohovorzarodinu.sk/
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-a-ochranu-zivota/


 

J A S E N I E                                           13.6.2021 

Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Neita, mučeníka (Rožňavská diecéza) 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Romualda, opáta 

ÚMYSLY 
13.6. Nedeľa 7:00 Za  brata Jána s rodinou 

10:30 Za prvoprijímajúce deti 
15.6. Utorok 17:00 Za  manžela Jána s rodinou 
17.6. Štvrtok 17:00 Za  z rodiny Belovej a Jakubcovej 
20.6. Nedeľa 8:30 Za  Vlastu Hríbikovú a rodičov 

  
OZNAMY 

 Podľa COVID automatu od pondelka 14.6.2021 okres Brezno je v stupni monitoringu 
(zelená farba): v interiéri na bohoslužbách môže byť obsadených 75% miest na sedenie, 
a 50% na státie. 

 Počas tohto týždňa pozývam prvoprijímajúce deti na večerné sv. omše, bude to pre nich 
Biely týždeň. Prosím rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali 
do Božieho chrámu. 

 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej Sviatosti. 
 V stredu 16. júna je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Na budúcu nedeľu 20. júna vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 hod. bude slávnosť 

Prvého sv. Prijímania. Preto v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod. a vo farskom 
kostole v Predajnej bude sv. omša o 7:00 hod. 

 Cez tento víkend prebieha 24-hodinový ruženec za Slovensko a ochranu života. Začal sa 
sobotu 12. júna 2021 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie o 20:00 a 
končiť bude v nedeľu 13. júna 2021 o 20:00. Do modlitby posvätného ruženca sa zapojili 
Mariánske pútnické miesta, diecézni aj rehoľní kňazi, rehoľné rády a katolícke laické 
spoločenstvá. Záujemcovia môžu modlitbu sledovať (a spoločne sa modliť) na portáli 
www.somkatolik.sk a www.slovenskydohovorzarodinu.sk (a sociálnych sieťach stránok). 
Viac informácií je možné nájsť TU. 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 23 vysvetľujú, prečo nás Srdce Ježišovo privádza 
k pravému pokoju; v reportáži pozývajú na návštevu farnosti Veľké Zálužie; približujú, 
ako mladí ľudia vnímajú sviatosť birmovania; zameriavajú sa na historické skvosty 
v podobe brán v Bardejove; približujú tragický osud ugandských mučeníkov. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme rodičom 
prvoprijímajúcich deti za upratanie a výzdobu kostol. 

 

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

http://www.somkatolik.sk/
http://www.slovenskydohovorzarodinu.sk/
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/24-hodinovy-ruzenec-za-slovensko-a-ochranu-zivota/

