
P R E D A J N Á                                       11.06.2017 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 11.06. 945 Za farníkov 
Pondelok 12.06. 1800 Na úmysel rodiny 
Streda 14.06. 1800 Za † Júliusa a Annu a ich rodičov a súrodencov 
Štvrtok 15.06. 1800 Za farníkov 
Piatok 16.06. 1800 Za † Jožka a Janku Rybárových a rodičov 
Sobota 17.06. 1800 Aid. 
Nedeľa 18.06.  945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín 
 Na záver sv. omši v týždni sa modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok 13. júna o 18:00 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej klubovne na 

stretnutie. 
 V piatok je 16. jún Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za 

kňazské a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach. 
 V tomto roku Fatimy po farnostiach našej diecézy putuje socha Panny Márie Fatimskej, 

v tomto týždni bude v našej farnosti. Pannu Máriu privítame v Predajnej v stredu 14. júna 
o 18:00 hod., začneme pobožnosťou a následne bude sv. omša. Rozlúčka s putovnou 
sochou Panny Márie bude vo štvrtok 15. júna po sv. omši. 

 Vo štvrtok 15. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. 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. 

 Pripomíname rodičom a deťom, že aj tento rok chceme zorganizovať denný tábor pre deti 
na fare. Uskutočnil by sa v dňoch od 9.-15. júla. Cena by bola okolo 18,- €. V prípade 
záujmu sa treba nahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii do budúcej nedele 18. júna. Aby 
detí na tábore mali nejaký obed, prosím o pomoc kuchárky. Prihlásila sa zaťal jedna 
kuchárka, a potrebujeme aspoň tri. V prípade, že sa už nikto neprihlási, tábor sa bohužiaľ 
neuskutoční.  

 Katolícke noviny v čísle 23 sa venujú tajomstvu Najsvätejšej Trojice; vysvetľujú, aký je 
správny liturgický postoj veriaceho počas svätého prijímania; zameriavajú sa na poslanie, 
činnosť a charizmy diecéznych a rehoľných kňazov; ponúkajú portrét talianskeho 
futbalistu Francesca Tottiho. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Rybárovej. 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                                           11.06.2017 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka   Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

ÚMYSLY 
 

11.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu Majerovú 
11:00 Za  Štefana 

13.6. Utorok 17:00 Aid. 
14.6. Streda 16:00 Za  Vlastu Weisenbacherovú 1. výr. 
15.6. Štvrtok 16:00 Aid. 
16.6. Piatok 16:30 Prosba o ochranu Panny Márie a potrebné milosti pre našu farnosť 
17.6. Sobota 7:30 Za  Štefana a Egídia Husenícových 

 

18.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Františka a Medveďa a jeho rodičov 
11:00 Za  Jozefa Cevara a rodičov 

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. 
 Na záver sv. omši v týždni sa modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok 13. júna o 18:00 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej klubovne na 

stretnutie. 
 V piatok je 16. jún Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: Za kňazské 

a rehoľné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach. 
 V tomto roku Fatimy po farnostiach našej diecézy putuje socha Panny Márie Fatimskej, v tomto 

týždni bude v našej farnosti. Pannu Máriu privítame v Jasení v stredu 14. júna o 16:00 hod., 
začneme pobožnosťou a následne bude sv. omša. Rozlúčka s putovnou sochou Panny Márie 
bude v piatok 16. júna po sv. omši, ktorá bude o 16:30 hod. 

 Vo štvrtok 15. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok, 
čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Po sv. omši, ktorá bude o 16:00 hod., pôjdeme v 
Eucharistickom sprievode ku štyrom oltárikom. O prípravu oltárikov prosíme dobrovoľníkov a 
ruže číslo 2. pani Korbeľovej, číslo 3. pani Kvačkajovej, číslo 4. pani Demeterovej a číslo 5. pani 
Dropanovej. Prosíme aby horliteľky ruži ostali po sv. omši a sa dohodli. 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. 

 Pripomíname rodičom a deťom, že aj tento rok chceme zorganizovať denný tábor pre deti na 
fare. Uskutočnil by sa v dňoch od 9.-15. júla. Cena by bola okolo 18,- €. V prípade záujmu sa 
treba nahlásiť na farskom úrade alebo v sakristii do budúcej nedele 18. júna. Aby detí na tábore 
mali nejaký obed, prosím o pomoc kuchárky. Prihlásila sa zaťal jedna kuchárka, a potrebujeme 
aspoň tri. V prípade, že sa už nikto neprihlási, tábor sa bohužiaľ neuskutoční.  

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- € a Ružencové bratstvo 3000,- €. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Katolícke noviny v čísle 23 sa venujú tajomstvu Najsvätejšej Trojice; vysvetľujú, aký je správny 
liturgický postoj veriaceho počas svätého prijímania; zameriavajú sa na poslanie, činnosť 
a charizmy diecéznych a rehoľných kňazov; ponúkajú portrét talianskeho futbalistu Francesca 
Tottiho. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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


