
P R E D A J N Á                                       30.5.2021 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 
STREDA   Spomienka   Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.5. 945 Za farníkov 
Streda 2.6. 1800 Za † Jána Paulíka ml. 
Štvrtok 3.6. 1830 Za † Jána, Helenu, Juraja a ich rodičov 
Piatok 4.6. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 5.6. 1700 Za farníkov    Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 6.6.  945 Za Ružencové Bratstvo   

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 31.5.2021 okres Brezno je v II. stupni ostražitosti (oranžova 

farba): Bohoslužby, duchovná a pastoračná služba - v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% 
kapacity. Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) – sú povolené. 

 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V stredu 2. júna o 16:30 hod. v klubovni bude nácvik spevu pre prvoprijímajúce deti z Predajnej. 
 Vo štvrtok 3. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie Telo. 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. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 
Predajnej pôjdem v piatok 4. júna od 9:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 hod. a po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 5. júna máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Na budúcu prvú nedeľu v mesiaci bude výmena ružencových kartičiek.  
 Oznám Únii miest Slovenska: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli 

elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje 
vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne 
na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno 
zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, 
samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo 
chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič 
sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i 
pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 21. vysvetľujú, prečo je tajomstvo Najsvätejšej Trojice v obraze nás 
samých; v reportáži pozývajú na návštevu stále zeleného Arboréta Mlyňany SAV; spomínajú na 
majstra Viliama Turčányho - vzdelaného gavaliera, ktorý vždy vedel potešiť rýmom; približujú 
pôsobenie milosrdných bratov v Kamerune; v časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa venujú 
sviatosti zmierenia. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 
sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 

 

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



 

J A S E N I E                                           30.5.2021 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 
STREDA   Spomienka   Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
30.5. Nedeľa  

Najsv.Trojice 
  8:30 Za  Jozefa Švaba, syna Miroslava, Máriu a Jozefa Siladiových 
11:00 Za  Eugena Kochana, zaťa Jozefa Koristu a dcéru Danielu 

1.6. Utorok 15:00 Pohrebná sv. omša za  Annu Sukupovú 
2.6. Streda 15:00 Pohrebná sv. omša za  Jaroslava Mikloško 
3.6. Štvrtok 16:30 Za  rodinu Hôrčikovú: Janka, Milana a rodičov, Marka a Martu 
4.6. Piatok 15:00 Pohrebná sv. omša za  Jozefa Rusáka 
5.6. Sobota 17:00 Za farníkov     Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
6.6. Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Jozefa Nútera, Ondreja a Annu Núterových, Jána a Margitu Halajových 
OZNAMY 

 Podľa COVID automatu od pondelka 31.5.2021 okres Brezno je v II. stupni ostražitosti (oranžova farba): 
Bohoslužby, duchovná a pastoračná služba - v interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity. 
Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) – sú povolené. 

 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 Dnes o 16:00 hod. pred kostolom bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti z Jasenia. 
 Rúcha na 1. sv. prijímanie si rodičia s deťmi môžu vyzdvihnúť dnes o 18:00 h. vo farskej klubovni. 
 Vo štvrtok 3. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Božie Telo. Po sv. omši, ktorá 

bude o 16:30 hod., pôjdeme v Eucharistickom sprievode ku štyrom oltárikom. O prípravu oltárikov 
prosíme dobrovoľníkov a ruže číslo 6. pani Vančovej, číslo 7. pani Handlírovej, číslo 2. pani Korbeľovej 
a číslo 3. pani Śárikovej. Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve hymnu „Ctime túto Sviatosť slávnu“, môže 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 4.6. od 8:00 hod. 
 Poklona k Oltárnej sviatosti a možnosť sv. spovede bude v utorok a piatok po pohreboch. 
 5. júna máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 

následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. Prosíme farníkov z Predajnej 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Oznám Únii miest Slovenska: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli 
elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. 
Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené 
obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský 
úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA 
PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa 
preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, 
vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto 
do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 21. vysvetľujú, prečo je tajomstvo Najsvätejšej Trojice v obraze nás 
samých; v reportáži pozývajú na návštevu stále zeleného Arboréta Mlyňany SAV; spomínajú na majstra 
Viliama Turčányho - vzdelaného gavaliera, ktorý vždy vedel potešiť rýmom; približujú pôsobenie 
milosrdných bratov v Kamerune; v časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa venujú sviatosti zmierenia. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. p. Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN Slovenská 

sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


