
P R E D A J N Á                                      23.6.2019 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 23.6. 945 Za farníkov 
Piatok 28.6. 1830 Na úmysel rodiny 
Sobota 29.6. 1830 Za Božiu pomoc a požehnanie Panny Márie pre Pavla 
Nedeľa 30.6. 1000 Za † Veroniku 1. výr. 

OZNAMY 
 Zajtra tj. pondelok sv. omša zo slávnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa bude v Jasení 

o 17:00 hod. 
 V tomto týždni v Predajnej nebude sv. omši v stredu 26.6. 
 V piatok 28. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši 

o 18:30 hod. bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní 
modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Tento piatok je aj svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. 

 V sobotu 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný 
sviatok, čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši, ktorá bude o 18:30 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 25 vysvetľujú, prečo Eucharistia úzko súvisí s kultom a so 
spiritualitou človeka; približujú novú exhortáciu pápeža Františka 
s názvom Christus vivit – Kristus žije; odpovedajú na otázku, ako je to s dokonalou 
ľútosťou pri sviatosti zmierenia. 

 Drahí farníci od budúcej nedele (na čas prázdnin) bude zmenený poriadok 
bohoslužieb. V nedele v Predajnej sv. omše budú o 10:00 hod. a v Jasení bude len 
jedna sv. omša o 8:30 hod. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka určená na prechodnú bránu do záhrady. 
Vyzbieralo sa 540,-€, z toho v Predajnej 220,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. Taktiež ďakujem za prípravu oltárikov na 
slávnosť Božieho Tela a deťom za sypanie kvetov. 
 

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



 

J A S E N I E                                           23.6.2019 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Slávnosť    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi  
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Petra a Pavla, apoštolov 

ÚMYSLY 
 

23.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za zdravie a pomoc Božiu do ďalších rokov jubilantke a celej rodine 
11:00 Za  starých rodičov Zelenčíkových, Halgašových a Malčekových 

24.6. Pondelok 17:00 Za  manžela Milana Strečka 1. výr. 
28.6. Piatok 17:00 Za  Jozefa Švaba a syna Miroslava 
29.6. Sobota 17:00 Za  Martu a Pavla 
30.6. Nedeľa 8:30 Za  Jána Košíka, manželku Annu a syna Jána 

  
OZNAMY 

 Zajtra tj. pondelok bude v Jasení sv. omša o 17:00 hod. Pred sv. omšou bude 
Večeradlo. 

 V tomto týždni v Jasení nebude sv. omši v utorok a vo štvrtok. 
 V piatok 28. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši 

o 17:00 hod. bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní 
modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
Tento piatok je aj svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. 

 V sobotu 29. júna máme slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný 
sviatok, čiže máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši, ktorá bude o 17:00 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 25 vysvetľujú, prečo Eucharistia úzko súvisí s kultom a so 
spiritualitou človeka; približujú novú exhortáciu pápeža Františka 
s názvom Christus vivit – Kristus žije; odpovedajú na otázku, ako je to s dokonalou 
ľútosťou pri sviatosti zmierenia. 

 Drahí farníci od budúcej nedele (na čas prázdnin) bude zmenený poriadok 
bohoslužieb. V nedele v Predajnej sv. omše budú o 10:00 hod. a v Jasení bude len 
jedna sv. omša o 8:30 hod. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 540,- €, z toho v Jasení 320,- €. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. Taktiež ďakujem za prípravu oltárikov na 
slávnosť Božieho Tela a deťom za sypanie kvetov. 

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


