
P R E D A J N Á                                      20.6.2021 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
UTOROK  Spomienka  Sv. Pavlína z Noly, biskupa; Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov 
ŠTVRTOK  Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 

Nedeľa 20.6. 700 

1030 
Za farníkov 
Za prvoprijímajúce deti 

Streda 23.6. 1800 Za † Annu a Ladislava Peniakových, Rozáliu a Pavla Fedorových 
Štvrtok 24.6. 1800 Za † Jaroslava Kortána 
Piatok 25.6. 1800 Za † Petra Hôrčika 
Sobota 26.6. 1800 Za uzdravenie Božky 
Nedeľa 27.6. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 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 stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 24.6. je slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, sv. omša bude o 18:00 hod. 
 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 24 vysvetľujú, prečo sa môžeme na Boha spoľahnúť v každej situácii; 

Predstavujú farnosť svätého Martina z Tours v Bojniciach; Prinášajú rozhovor s trénerom slovenskej 
futbalovej reprezentácie Štefanom Tarkovičom; Rozprávajú sa s dirigentom Levkom Dohovičom o jeho 
detstve a mladosti prežitej v komunistických gulagoch; Pozývajú zapojiť sa do pomoci slovenským 
misionárom, ktorí pri pôsobení v ďalekých krajinách nevyhnutne potrebujú automobil. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,-€, z toho v Predajnej 302,-€. Pán Boh zaplať za 
vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich deti za 

upratanie a výzdobu kostol. 
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo 
najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo 
limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne 
prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú 
prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich 
pokladali za plnohodnotnú alternatívu.  
Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a 
prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať 
veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, 
ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia. Všetkým ostatným 
biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. 
Stanovisko k tzv. reportu Matić 
Na pôde Európskeho parlamentu bola predložená Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia (tzv. report Matić). Slovenskí katolícki biskupi pokladajú viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe 
za celkom neprijateľné. Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a váži si iniciatívy, ktoré osobitným 
spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v danom kontexte pokladá za neprípustné 
označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo. 
Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto žiadajú 
zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. Práve 
rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva. 
 

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



 
 

J A S E N I E                                           20.6.2021 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
UTOROK  Spomienka  Sv. Pavlína z Noly, biskupa; Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov 
ŠTVRTOK  Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY 
20.6. Nedeľa   8:30 Za  Vlastu Hríbikovú a rodičov 
22.6. Utorok 17:00 Za  Máriu a Jozefa Kochanových 
24.6. Štvrtok 17:00 Za zdravie a a Božiu pomoc v rodine 
27.6. Nedeľa   8:30 Za  Pavla Štrbu a rodičov 

11:00 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov a nevesty a vnuka Pavla 
OZNAMY 

 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 24 vysvetľujú, prečo sa môžeme na Boha spoľahnúť v každej 

situácii; Predstavujú farnosť svätého Martina z Tours v Bojniciach; Prinášajú rozhovor s trénerom 
slovenskej futbalovej reprezentácie Štefanom Tarkovičom; Rozprávajú sa s dirigentom Levkom 
Dohovičom o jeho detstve a mladosti prežitej v komunistických gulagoch; Pozývajú zapojiť sa do 
pomoci slovenským misionárom, ktorí pri pôsobení v ďalekých krajinách nevyhnutne potrebujú 
automobil. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 620,-€, z toho v Jasení 318,-€. Pán Boh zaplať za 
vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, 
čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas 
zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí 
navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však 
natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred 
obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. 
Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a 
prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude 
zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a 
samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická 
situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so 
starostlivým dodržaním platných opatrení. 
Stanovisko k tzv. reportu Matić 
Na pôde Európskeho parlamentu bola predložená Správa o situácii v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia (tzv. report Matić). Slovenskí katolícki biskupi pokladajú viaceré formulácie 
obsiahnuté v tejto správe za celkom neprijateľné. Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a 
váži si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v 
danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu 
zdravotnej starostlivosti, či dokonca ako ľudské právo. 
Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto 
žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať 
potrat. Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva. 
 

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


