
P R E D A J N Á                                      6.6.2021 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi  
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA   Spomienka  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  

ÚMYSLY 
Nedeľa 6.6. 945 Za Ružencové Bratstvo   
Streda 9.6. 1800 Za † Milana Bučku a rodičov 
Piatok 11.6. 1830 Za † Emila Rottera nedož. 94 rokov a Juraja Kerdíka 
Sobota 12.6. 1800 Na úmysel rodiny   
Nedeľa 13.6. 830 Za farníkov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 7.6.2021 okres Brezno je v I. stupni ostražitosti (žlta 

farba): Na bohoslužbách môže byť obsadených 50% miest na sedenie. 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V piatok 11. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši o 18:30 hod. 

bude odprosujúca pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžu 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tento deň je aj svetovým dňom modlitieb 
za posväcovanie kňazov. 

 Na budúcu nedeľu 13. júna v Jasení o 10:30 hod. bude slávnosť Prvého sv. Prijímania. Prvá 
sv. omša v nedeľu v Jasení bude o 7:00 hod. a sv. omša vo farskom kostole v Predajnej bude 
o 8:30 hod.  

 Oznám Únii miest Slovenska: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov 
nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť 
svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno 
prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo 
možno zavolať na obecný úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom 
prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, 
nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba 
je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania 
je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste 
tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou Novokňazi, vysvetľujú význam invokácie 
k svätému Jozefovi, v ktorej ho vzývame ako ochrancu svätej Cirkvi; približujú kľukatú 
cestu za kňazstvom, ktorou si prešiel jezuitský páter Ladislav Šofranko; predstavujú príbeh 
92-ročného albánskeho kardinála, ktorý dojal k slzám aj pápeža Františka; približujú, ako 
matka s dcérou cez Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá) menia život detí; a v poslednej 
časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa Kat. noviny zameriavajú na Eucharistiu, ktorá je 
pokrmom pre našu dušu. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali a vyzdobili kostol. Taktiež ďakujeme za prípravu oltárikov na slávnosť Božieho Tela. 
 

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



 

J A S E N I E                                           6.6.2021 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Spomienka  Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi  
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA   Spomienka  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  

ÚMYSLY 
 

6.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Nútera, Ondreja a Annu Núterových, Jána a Margitu Halajových 

8.6. Utorok 17:00 Za  Ľubku Demeterovú a rodičov 
10.6. Štvrtok 17:00 Za  manžela Jána, syna Klementa, vnukov Erika a Miroslava 
11.6. Piatok 17:00 Za  Vierku a Jána 

 

13.6. 
 

Nedeľa 7:00 Za  brata Jána s rodinou 
10:30 Za prvoprijímajúce deti 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 7.6.2021 okres Brezno je v I. stupni ostražitosti (žlta farba): Na 

bohoslužbách môže byť obsadených 50% miest na sedenie. 
 V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V piatok 11.6. máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši o 17:00 h bude odprosujúca 

pobožnosť pri ktorej veriaci, pri recitovaní modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. Tento deň je aj svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. 

 Na budúcu nedeľu 13. júna v Jasení o 10:30 hod. budeme prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania. Sv. 
spoveď detí bude v piatok 11. júna o 15:00 hod. Rodičov prvoprijímajúcich detí a ich rodiny prosím, 
aby sa vyspovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Nácviky pre detí budú v utorok 8. júna a vo 
štvrtok 10. júna o 18:00 hod. Prvá sv. omša v nedeľu bude o 7:00 hod. a sv. omša vo farskom kostole 
v Predajnej bude o 8:30 hod. Prosíme, aby ste uvoľnili priestor rodičom a rodinám prvoprijímajúcich 
detí a v túto nedeľu navštívili bohoslužbu ráno alebo v Predajnej. Ďakujeme za pochopenie! 

 Oznám Únii miest Slovenska: "Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov 
nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje 
vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na 
miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný 
úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR 
NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa 
preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. 
Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa 
preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 22 s prílohou Novokňazi, vysvetľujú význam invokácie k svätému 
Jozefovi, v ktorej ho vzývame ako ochrancu svätej Cirkvi; približujú kľukatú cestu za kňazstvom, 
ktorou si prešiel jezuitský páter Ladislav Šofranko; predstavujú príbeh 92-ročného albánskeho 
kardinála, ktorý dojal k slzám aj pápeža Františka; približujú, ako matka s dcérou cez Mary’s Meals (v 
preklade Máriine jedlá) menia život detí; a v poslednej časti prípravy na prvé sväté prijímanie sa Kat. 
noviny zameriavajú na Eucharistiu, ktorá je pokrmom pre našu dušu. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie a výzdobu kostola sa postarajú rodičia prvoprijímajúcich deti. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostola a ešte raz ďakujeme za prípravu oltárikov na slávnosť Božieho Tela 
a deťom za sypanie kvetov. 

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


