
P R E D A J N Á                                       27.05.2018 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
PIATOK   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.5. 945 Za farníkov 
Pondelok 28.5. 1800 Za duše v očistci 
Streda 30.5. 1800 Za † rodičov Petra a Albínu 
Štvrtok 31.5. 1800 Aid.  
Piatok 1.6. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 2.6. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 3.6.  945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Od zajtra počas týždňa pozývame prvoprijímajúce detí z Predajnej na večerné sv. omše, bude to 

pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa 
sprevádzali do Božieho chrámu.  

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 
Sedembolestný ruženec. 

 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši do stredy. 
 V mesiaci jún, ktorý začneme v piatok sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému 

Srdcu Ježišovmu. 
 Vo štvrtok 31. mája máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo). Je to 

prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. omši, ktorá bude 
o 18:00 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. Pozývame 
všetky deti, ktoré budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, 
aby deťom pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 1. júna od 8:00 hod. 

 2. júna je prvá sobota 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. 

 V našom dekanáte organizujme 21.-22.6.2018 (štvrtok-piatok) púť do Poľska s otcom biskupom 
Stanislavom, pri príležitostí jeho 40. výročia kňazstva. Ak by mal niekto záujem, prosíme sa 
zapísať v sakristii do 8.6.2018. Max. výška púte do 50,- €. Štart z Balogu cez Brezno. 

 Bratia a sestry oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov s biskupom 
Mons. Stanislavom Stolárikom, sa v našej farnosti od 1. júla uskutočni personálna zmena. 
Odchádza od nás do komunity v Spišskej Novej Vsi p. kaplán o. Adam Walczuk. S otcom 
Adamom sa rozlúčime v nedeľu 17. júna na sv. omši o 9:45 hod. 

 Katolícke noviny v čísle 21 sa zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu; pozývajú na návštevu 
Hlohovca, ktorému vtláčajú svoju pečať františkáni; približujú históriu mesta Kežmarok. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           27.05.2018 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 
PIATOK   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

27.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána a Jozefínu Riesových, brata Drahoslava a neter Taničku 
11:00 Za  Jozefa a Annu Rossových a syna Pavla 

29.5. Utorok 17:00 Za  Máriu Sekáčovú pri príležitosti nedož. 87.rokov a za manžela Štefana 
30.5. Streda 17:00 Za  rodičov a synov Františka a Jána 
31.5. Štvrtok 17:00 Za farníkov 
1.6. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.6. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

 

3.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  bratov Viliama a Drahoslava 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši do stredy. 
 V mesiaci jún, ktorý začneme v piatok sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému 

Srdcu Ježišovmu. 
 Vo štvrtok 31. mája máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo). Je to 

prikázaný sviatok, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. omši, ktorá bude 
o 17:00 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 Kvačkajovej. Každý, kto sa v ten deň zúčastní na speve hymnu „Ctime 
túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pozývame všetky 
deti, ktoré budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, aby 
deťom pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdeme v piatok 1. júna od 8:00 hod. 

 2. júna je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:00 hod. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývame. 

 V našom dekanáte organizujme 21.-22.6.2018 (štvrtok-piatok) púť do Poľska s otcom biskupom 
Stanislavom, pri príležitostí jeho 40. výročia kňazstva. Ak by mal niekto záujem, prosíme sa 
zapísať v sakristii do 8.6.2018. Max. výška púte do 50,- €. Štart z Balogu cez Brezno. 

 Bratia a sestry oznamujeme, že po vzájomnej dohode predstaveného Pallotínov s biskupom 
Mons. Stanislavom Stolárikom, sa v našej farnosti od 1. júla uskutočni personálna zmena. 
Odchádza od nás do komunity v Spišskej Novej Vsi p. kaplán o. Adam Walczuk. S otcom 
Adamom sa rozlúčime v nedeľu 17. júna na sv. omši o 8:30 hod. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Katolícke noviny v čísle 21 sa zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu; pozývajú na návštevu 

Hlohovca, ktorému vtláčajú svoju pečať františkáni; približujú históriu mesta Kežmarok. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


