
P R E D A J N Á                                      29.5.2022 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
Nedeľa 29.5. 1030 Za prvoprijímajúce deti 
Streda 1.6. 1730 Za † Petra Hôrčika a manželku Vierku 
Piatok 3.6. 1815 Za živých a mŕtvych členov BBSJ 
Sobota 4.6. 1730 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 5.6. 930 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Počas 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. 

 Dnes je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 Od budúcej nedele (t.j. 5.6.2022) sv. omša v nedeľu v Predajnej bude o 9:30 hod. Pobožnosť 

v 1. nedeľu v mesiaci bude po omši. Prvá sv. omša v nedeľu v Jasení bude o 8:00 hod. 
 V stredu 1. júna o 18:30 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej ekonomickej rady. 

Pozývam všetkých členov. 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime v týždni po 

sv. omši, a počas dní kde nie je sv. omša sa modlime individuálne. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdem v piatok 3. júna od 10:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 hod. a po 
sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 V sobotu 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. Stretnutie začína sv. omšou o 10:00 hod. Program 
je na nástenke. 

 Taktiež 4.6. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:30 hod. pod 
Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 21 tematicky zaostrujú na bolesť zneužívania; rozprávajú sa 
s odborníčkou na problematiku sexuálneho zneužívania detí – Slávkou Karkoškovou; 
rozprávajú sa s riaditeľom Centra na ochranu maloletých Andrejom Kačmárom; vysvetľujú, 
prečo má človek akosi prirodzene tendenciu moc skôr zneužiť. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme rodičom 
prvoprijímajúcich deti za upratanie a výzdobu kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           29.5.2022 

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka   Sv. Justína, mučeníka 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka   Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
NEDEĽA    Slávnosť     Zoslanie Ducha Svätého 

ÚMYSLY 
 

29.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava Mikloško 1. výr. 
  

31.5. Utorok 18:00 Za  Jozefa Rusnáka 1. výr. 
2.6. Štvrtok 18:00 Za  Annu Sukupovú r. Kordikovú 1. výr. 
3.6. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov BBSJ 
4.6. Sobota 15:00 

17:30 
Sobášny obrad 
Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii  

 

5.6. Nedeľa Zoslania 
Ducha Svätého 

8:00 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Máriu Hôrčikovú 

OZNAMY 
 Od budúcej nedele (t.j. 5.6.2022) prvá sv. omša v Jasení bude o 8:00 hod. Pobožnosť v 1. nedeľu bude 

po omši. Sv. omša v Predajnej v nedeľu bude o 9:30 hod. 
 Dnes je 56. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
 V utorok pred omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 1. júna o 18:30 h. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa modlime v týždni po sv. omši, 

a počas dní kde nie je sv. omša sa modlime individuálne. 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v 

Jasení pôjdem v piatok 3. júna od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená hodinu pred sv. omšou. 
 V sobotu 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. Stretnutie začína sv. omšou o 10:00 hod. Program je na nástenke. 

 Taktiež 4.6. máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 17:30 hod. pod Kalváriou a 
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov z Predajnej 
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom sú: 
Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania. 

 Katolícke noviny v čísle 21 tematicky zaostrujú na bolesť zneužívania; rozprávajú sa s odborníčkou na 
problematiku sexuálneho zneužívania detí – Slávkou Karkoškovou; rozprávajú sa s riaditeľom Centra 
na ochranu maloletých Andrejom Kačmárom; vysvetľujú, prečo má človek akosi prirodzene tendenciu 
moc skôr zneužiť. 

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

Ohlášky 3 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že dňa 4. júna 2022 chcú uzatvoriť manželstvo Marek Matiaško 
a Andrea Hôrčiková, ktorí bývajú v Jasení.  

Ohlášky 2 
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. 


