
P R E D A J N Á                                      22.5.2022 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka   Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi; Sv. Gregora VII., 
pápeža; Sv. Magdalény de Pazzi, panny 

ŠTVRTOK   Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK   Spomienka  Sv. Augustína z Canterbury, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 22.5. 830 Za farníkov 
Streda 25.5. 1800 Za † z rodiny Čumovej 
Štvrtok 26.5. 1800 Za zdravie a pomoc Božiu pri prilež. 80. narodenín a rodinu 
Piatok 27.5. 1800 Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
Sobota 28.5. 1800 Za † Rudolfa a Magdaléna Horvatových 
Nedeľa 29.5. 1030 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Vo štvrtok 26.5. máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 18:00 hod. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, 

túto novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 
 Na budúcu nedeľu 29. mája vo farskom kostole o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť 

Prvého sv. Prijímania. Sv. spoveď detí bude v sobotu 28. mája o 9:00 hod. Rodičov 
prvoprijímajúcich deti a ich rodiny prosím, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. 
omšami. Sv. omša v tento deň v Jasení bude len o 8:30 hod. 

 Nácvik pre prvoprijímajúce deti bude v stredu 25.5. a v piatok 27.5. o 16:30 hod. 
 Nasledujúce tri dni (pon. ut. str.) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom dni 

sú prosby za úrodu. 
 V prvú sobotu júna t.j. 4.6. v Brezne Mazorníkovo sa uskutoční stretnutie mládeže nášho 

dekanátu. Na toto stretnutie pozývam našu mládež. Účasť našich kandidátov na birmovanie 
na tomto stretnutí je povinná. Je to súčasť prípravy. 

 Katolícke noviny v čísle 20 sa tematicky venujú integrácii utečencov z Ukrajiny na 
Slovensku; vysvetľujú, že pokoj vychádza z láskavého srdca a že zmena sŕdc je dôležitejšia 
ako zmena zákonov; odpovedajú na otázku, akou formou sa do pomoci utečencom 
z Ukrajiny zapája Cirkev na Slovensku. 

 Na budúcu nedeľu je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali a vyzdobili kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           22.5.2022 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka   Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi; Sv. Gregora VII., 
pápeža; Sv. Magdalény de Pazzi, panny 

ŠTVRTOK   Slávnosť    Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK   Spomienka  Sv. Augustína z Canterbury, biskupa 

ÚMYSLY 
 

22.5. 
 

Nedeľa 7:00 Za  Jozefa Núter, Annu a Ondreja Núter, Margitu a Jána Halajových 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

24.5. Utorok 18:00 Za  starých rodičov Halgašových, Zelenčikových, Núterových a Malčekových 
26.5. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Senčekových a Laurincových 

 

29.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava Mikloško 1. výr. 
  

OZNAMY 
 V utorok a štvrtok pozývame prvoprijímajúce deti na sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. 

Prosím rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 26.5. máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 17:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 

novénu sa budeme modliť po sv. omšiach. 
 Na budúcu nedeľu 29. mája vo farskom kostole v Predajnej o 10:30 hod. bude slávnosť Prvého 

sv. Prijímania. Preto v Jasení bude len jedna sv. omša o 8:30 hod. 
 Nasledujúce tri dni (pon. ut. str.) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom dni sú 

prosby za úrodu. 
 V prvú sobotu júna t.j. 4.6. v Brezne Mazorníkovo sa uskutoční stretnutie mládeže nášho 

dekanátu. Na toto stretnutie pozývam našu mládež. Účasť našich kandidátov na birmovanie 
na tomto stretnutí je povinná. Je to súčasť prípravy. 

 Katolícke noviny v čísle 20 sa tematicky venujú integrácii utečencov z Ukrajiny na Slovensku; 
vysvetľujú, že pokoj vychádza z láskavého srdca a že zmena sŕdc je dôležitejšia ako zmena 
zákonov; odpovedajú na otázku, akou formou sa do pomoci utečencom z Ukrajiny zapája 
Cirkev na Slovensku. 

 Na budúcu nedeľu je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento 
deň bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. p. Handlírovej. Ďakujeme rodičom 
prvoprijímajúcich deti za upratanie a výzdobu kostola. 

Ohlášky 2 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 4. júna 2022 chcú uzatvoriť manželstvo Marek 
Matiaško a Andrea Hôrčiková, ktorí bývajú v Jasení.  

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Humennom oznamuje, že sviatosť manželstva mienia prijať Juraj Havran 
bývajúci v Jasení a Barbora Dzurková, bývajúca v Dlhé nad Cirochou.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia manželstiev nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň 
odporúčame snúbencov do vašich modlitieb. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého veľkonočného týždňa. 


