
P R E D A J N Á                                      5.6.2022 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi 
ŠTVRTOK   Sviatok    Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 
SOBOTA    Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
NEDEĽA    Slávnosť    Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY 
Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 5.6. 930 Za Ružencové Bratstvo 

Streda 8.6. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 10.6. 1800 Za † rodinu Kotočovú, rodinu Ramajovú a vnuka Majka 
Sobota 11.6. 1800 Za farníkov 
Nedeľa  
Najsv. Trojice 12.6. 930 Za 45. výr. sobáša 

OZNAMY 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V piatok 10. júna po sv. omši pozývame na chvály. Pozývame všetkých, mladých aj 

starších, ktorí chcú chváliť Pána. 
 V sobotu 11. júna vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. 

skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Katolícke noviny v čísle 22. s prílohou Novokňazi vysvetľujú, že kňazstvo je 

povolanie, nie kariéra; prinášajú reportáž z farnosti Bánovce nad Bebravou; 
rozprávajú sa s jezuitským pátrom Ladislavom Csontosom; predstavujú talianskeho 
misionára Adriana Pelosina, ktorý vyše štyridsať rokov pôsobí v Thajsku, kde sa 
venuje ľuďom na okraji spoločnosti.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia, vyzbieralo sa 270,- €, z toho 
v Predajnej 140,- €. 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 a vyzdobili kostol.  
 Od zajtra sa modlime Anjel Pána. 
 

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



 

J A S E N I E                                           5.6.2022 

Farské oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi 
ŠTVRTOK   Sviatok    Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 
SOBOTA    Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
NEDEĽA    Slávnosť    Najsvätejšej Trojice 

ÚMYSLY 
 

5.6. 
Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 

  8:00 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Máriu Hôrčikovú 

7.6. Utorok 18:00 Za  Ivana Lampera, súrodencov, rodičov a starých rodičov 
9.6. Štvrtok 18:00 Za Božiu pomoc v rodine 

 

12.6. 
Nedeľa  
Najsv. Trojice 

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

OZNAMY 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok 10. júna po sv. omši pozývame do farského kostola na chvály. Pozývame 

všetkých, mladých aj starších, ktorí chcú chváliť Pána. 
 V sobotu 11. júna vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. 

skupina o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná! 
 Katolícke noviny v čísle 22. s prílohou Novokňazi vysvetľujú, že kňazstvo je 

povolanie, nie kariéra; prinášajú reportáž z farnosti Bánovce nad Bebravou; 
rozprávajú sa s jezuitským pátrom Ladislavom Csontosom; predstavujú talianskeho 
misionára Adriana Pelosina, ktorý vyše štyridsať rokov pôsobí v Thajsku, kde sa 
venuje ľuďom na okraji spoločnosti.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia, vyzbieralo sa 270,- €, z toho v 
Jasení 130,- €. 

 Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 20,- 50,- a 100,- €, rodičia prvoprijímajúcich 
deti 150,- €, a od obce Jasenie 1.000,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, 

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

Ohlášky 3 
Rímskokatolícky farský úrad v Humennom oznamuje, že sviatosť manželstva mienia prijať Juraj Havran 
bývajúci v Jasení a Barbora Dzurková, bývajúca v Dlhé nad Cirochou.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň 
odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
 

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


