
P R E D A J N Á                                       15.06.2014 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:  Slávnosť:  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 
SOBOTA:  Spomienka:  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 15.06.2014 

700 

 
945 

Poďakovanie za prežitých 50. rokov a prosba o Božie 
požehnanie pre ďalší život  
 

Za farníkov 
Pondelok 16.06.2014 1830 Aid. 
Utorok 17.06.2014 1830 Za † Viktora, Cecíliu, synov a dcéru 
Streda 18.06.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 19.06.2014 1800 Za farníkov 
Piatok 20.06.2014 1830 Aid. 
Sobota 21.06.2014 800 Aid. 

Nedeľa 22.06.2014 
700 

 

 945 

Aid. 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V tomto júnovom mesiaci sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 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, najmä 
prvoprijímajúce, ktoré budú sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme 
rodičov, aby deťom pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 V piatok 20. júna o 19:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Slovenská Katolícka Charita organizuje 5. ročník zbierky školských pomôcok. Podeliť sa 
môžete o nové, ale i použité, no stále funkčné, perá, farbičky, pravítka, zošity, školské tašky, 
prípadne iné vecí, ktoré môžu deti v škole využiť. Školské pomôcky zbierame v dolnej budove 
starého obecného úradu v Jasení. Zbierka potrvá od 1. júna do 31. augusta 2014.  
Okrem toho Katolícka Charita v Jasení dáva na vedomie svoju činnosť. Prečítajte si prosím, 
oznam na nástenke a dajte vedieť tým, o kým viete, keby takú pomoc potreboval. 

 Katolícke noviny pri príležitosti slávenia Dňa otcov upozorňujú na knihu kňaza Juraja 
Sedláčka Otcovstvo: problém a výzva?; uvažujú nad piatou bolesťou Panny Márie, ktorá stála pri 
Ježišovom kríži, a nestratila nádej; odpovedajú na čitateľskú otázku, či alebo kedy možno 
lobing akceptovať z hľadiska kresťanskej morálky.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. 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                                           15.06.2014 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:  Slávnosť:  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 
SOBOTA:  Spomienka:  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 

ÚMYSLY: 
 

15.6. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Júliu a Ondreja Cevára a syna Jozefa 20. výr. úmrtia 

10:30 Za  Jána Marčoka a rodičov 
17.6. Utorok 17:30 Za  Antona Chromeka 
18.6. Streda 17:30 Aid. 
19.6. Štvrtok 17:30 Aid. 
20.6. Piatok 17:30 Aid. 
21.6. Sobota 9:00 Aid. 

   

22.6. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Táničku Bérešovú 

11:00 Aid. 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V tomto júnovom mesiaci sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k 

Božskému Srdcu Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 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 17:30 
hod., pôjdeme v Eucharistickom sprievode ku štyrom oltárikom. O prípravu oltárikov 
prosíme dobrovoľníkov a ružu číslo 3. pani Bérešovej, ružu číslo 4. pani Demeterovej, 
ružu číslo 5. pani Dropanovej a ružu číslo 6. pani Vančovej. Každý, kto sa v ten deň 
zúčastní na speve hymnu „Ctime túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. Pozývame všetky deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré budú 
sypať lupienky kvetov pred sviatostným Ježišom. Preto prosíme rodičov, aby deťom 
pomohli pozbierať lupienky kvetov do košíka. 

 Slovenská Katolícka Charita organizuje 5. ročník zbierky školských pomôcok. Podeliť sa 
môžete o nové, ale i použité, no stále funkčné, perá, farbičky, pravítka, zošity, školské 
tašky, prípadne iné vecí, ktoré môžu deti v škole využiť. Školské pomôcky zbierame 
v dolnej budove starého obecného úradu v Jasení. Zbierka potrvá od 1. júna do 31. 
augusta 2014.  
Okrem toho Katolícka Charita v Jasení dáva na vedomie svoju činnosť. Prečítajte si 
prosím, oznam na nástenke a dajte vedieť tým, o kým viete, keby takú pomoc 
potreboval. 

 Katolícke noviny pri príležitosti slávenia Dňa otcov upozorňujú na knihu kňaza Juraja 
Sedláčka Otcovstvo: problém a výzva?; uvažujú nad piatou bolesťou Panny Márie, ktorá stála 
pri Ježišovom kríži, a nestratila nádej; odpovedajú na čitateľskú otázku, či alebo kedy 
možno lobing akceptovať z hľadiska kresťanskej morálky.  

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

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


