
P R E D A J N Á                                      3.7.2022 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka    Sv. Alžbety Portugalskej 
UTOROK    Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
STREDA   Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 3.7. 930 Za Ružencové Bratstvo   
Utorok 5.7. 930 O pomoc Božiu pre rodinu 
Streda 6.7. 1800 Za † rodičov Mateja a Lýdiu Mistrikových 
Piatok 8.7. 1800 Za † Jozefa a Máriu Bučkových a syna Milana 
Sobota 9.7. 1800 Poďakovanie Panny Márie a prosba o jej ochranu pri dožitých 60. rokoch 
Nedeľa 10.7. 930 Za Božiu pomoc a pokoj v rodine 

OZNAMY 
 Na čas prázdnin v nedeľu v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:00 hod. a v Predajnej 

ostáva sv. omša o 9:30 hod. 
 V utorok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. 

omša bude o 9:30 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši bude vyložená 
Sviatosť oltárna. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 
po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou Leto, predstavujú farnosť v Selciach; 
upozorňujú na to, že prázdniny nemajú byť prázdne dni; odpovedajú na otázku, 
ako si zorganizovať duchovný život na dovolenke v zahraničí, keď tam nie je 
katolícky kostol. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, vyzbieralo sa 270,- €, 
z toho v Predajnej 85,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol.  

 

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



 

J A S E N I E                                           3.7.2022 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka    Sv. Alžbety Portugalskej 
UTOROK    Slávnosť     Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
STREDA   Spomienka    Sv. Márie Goretti, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
3.7. Nedeľa 8:00 Za Ružencové Bratstvo 

  
5.7. Utorok 8:00 Za  Martušku Ambrozovú, rodičov Košíkových a starých rodičov 
7.7. Štvrtok 18:00 Za  sestru Želku, švagra, bratov, rodičov a Róberta 

10.7. Nedeľa   8:00 Za  Vierku a Jána Tlučákových 
  

OZNAMY 
 Na čas prázdnin v nedeľu v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:00 hod. a v Predajnej 

ostáva sv. omša o 9:30 hod. 
 V utorok 5. júla máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. 

omša bude o 8:00 hod., a keďže máme farskú poklonu, po omši bude vyložená 
Sviatosť oltárna. 

 Vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Katolícke noviny v čísle 26 s prílohou Leto, predstavujú farnosť v Selciach; 

upozorňujú na to, že prázdniny nemajú byť prázdne dni; odpovedajú na otázku, ako 
si zorganizovať duchovný život na dovolenke v zahraničí, keď tam nie je katolícky 
kostol. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, vyzbieralo sa 270,- €, 
z toho v Jasení 185,- €.  

 Na kostol obetovali dve bohuznáme osoby po 20,- €. Pán Boh zaplať za všetky 
milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

 
 

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


