
P R E D A J N Á                                       31.05.2015 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Justína, mučeníka 
STREDA   Spomienka  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Slávnosť  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 
PIATOK   Spomienka  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 31.05. 1030 Za prvoprijímajúce deti 
Pondelok 01.06. 1800 Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Helenu 
    
Streda 03.06. 1800 Za † rodičov Jána a Annu Trnovskú 
Štvrtok 04.06. 1830 Za farníkov 
Piatok 05.06. 1800 Za živých a zosnulých členov bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 06.06. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 07.06.  945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Od zajtra počas celého týždňa pozývame naše deti v týchto nádherných bielych 

oblečeniach na večerné sv. omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 

 V mesiaci jún sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Vo štvrtok 4. 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 18:30 
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 tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdem v sobotu 6. júna od 9:00 hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu ako na vzor jednoty rodiny; 
predstavujú Kanonistky svätého Augustína rehole Notre Dame; približujú mierové a charitatívne 
aktivity Cirkvi počas druhej svetovej vojny. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. 
 Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za upratanie, krásne pripravenie a vyzdobenie 

nášho kostola aj všetkým tým, ktorý akýmkoľvek spôsobom sa pričinili ku krásnemu 
prežitiu slávnosti Prvého sv. prijímania pre naše deti. Ďakujem miništrantom, dievčatám zo 
spevokolu za prípravu a za hudobný sprievod počas dnešnej slávnosti. Pán Boh Vám 
všetkým zaplať. 
 

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



 

J A S E N I E                                           31.05.2015 

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK   Spomienka  Sv. Justína, mučeníka 
STREDA   Spomienka  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK   Slávnosť  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok 
PIATOK   Spomienka  Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY: 
 

31.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Annu Demeterovú 
  

2.6. Utorok 17:00 Za  rodičov Eugena a Paulinu, starých rodičov, zaťov a vnuka Miroslava 
    

4.6. Štvrtok 16:30 Za  Juraja 
5.6. Piatok 16:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
      

7.6. 

 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Annu Mikloškovú a manžela Kolomana 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 V mesiaci jún sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu 

Ježišovmu a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 Vo štvrtok 4. 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 16:30 hod., pôjdeme v Eucharistickom sprievode ku štyrom 
oltárikom. O prípravu oltárikov prosíme dobrovoľníkov a ruže číslo 7. pani 
Handlírovej, číslo 8. pani Cibuľovej, číslo 2. pani Korbeľovej a číslo 3. pani 
Bérešovej. 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. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 
omšami. Sv. omša bude o 16:30 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude pred sv. 
omšou. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok od 9:00 hod. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu ako na vzor jednoty 
rodiny; predstavujú Kanonistky svätého Augustína rehole Notre Dame; približujú 
mierové a charitatívne aktivity Cirkvi počas druhej svetovej vojny. 

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

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


