P R E D A J N Á

19.6.2022

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
UTOROK Spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
STREDA
Spomienka Sv. Pavlína z Noly, biskupa; Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša
Morusa, mučeníkov
ŠTVRTOK Slávnosť
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
PIATOK
Slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
SOBOTA
Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ÚMYSLY

930
1800
1800
1830
1800

Nedeľa
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

19.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.

Nedeľa

26.6. 930

Za farníkov
Za † rodinu Cibuľovú a Lokšovú, a syna Janka
Za † Annu Gattingerovú 1. výr.
Za † Pavla Rybára
Za farníkov
Poďakovanie za dožitých 75. rokov, s prosbou o ochranu
Panny Márie pre rodinu
OZNAMY

V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
➢ V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po omši
pozývame na chvály.
➢ Vo štvrtok 23.6. máme prenesenú slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sv. omša
bude o 18:00 hod.
➢ V piatok 24.6. 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.
➢ Katolícke noviny v čísle 24 približujú farnosť ako živý organizmus; vysvetľujú, prečo
musí farár prejsť od pastorácie veriacich k pastorácii s veriacimi; vysvetľujú, prečo sú
laici vo farnosti dôležití a akú funkciu a prínos majú vo farnosti spoločenstvá;
predstavujú mladú bratislavskú farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici;
približujú aj činnosť Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou.
➢ Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 580,-€, z toho v Predajnej 260,-€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
➢ Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
➢ O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí
včera upratali a vyzdobili kostol.
➢

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

J A S E N I E

19.6.2022

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
UTOROK Spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
STREDA
Spomienka Sv. Pavlína z Noly, biskupa; Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša
Morusa, mučeníkov
ŠTVRTOK Slávnosť
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
PIATOK
Slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
SOBOTA
Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
ÚMYSLY

8:00
11:00
21.6. Utorok 18:00
23.6. Štvrtok 17:00
24.6. Piatok 17:00
8:00
26.6. Nedeľa
11:00
19.6. Nedeľa

Za  Milana Gálfyho, rodičov a starých rodičov
Za  Viliama a brata Drahoslava a ich rodičov
Za  rodinu Hôrčikovú: Jána, Milana a rodičov
Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Jána
Za  Mariana Oravca, rodičov a Jolanu Oravcovú
Za  Milana Kučeru, Matúša Hatalu a Jána Rauša
Za  Júliu Kvačkajovú, manžela Rudolfa, deti a zaťov
OZNAMY

V júni sa na záver sv. omši v týždni modlime litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
➢ V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
➢ V stredu 22. júna po sv. omši vo farskom kostole pozývame na chvály.
➢ Vo štvrtok 23.6. máme prenesenú slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sv. omša
bude o 17:00 hod.
➢ V piatok 24.6. 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.
➢ Katolícke noviny v čísle 24 približujú farnosť ako živý organizmus; vysvetľujú, prečo
musí farár prejsť od pastorácie veriacich k pastorácii s veriacimi; vysvetľujú, prečo sú
laici vo farnosti dôležití a akú funkciu a prínos majú vo farnosti spoločenstvá;
predstavujú mladú bratislavskú farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici;
približujú aj činnosť Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou.
➢ Minulú nedeľu bola farská zbierka, vyzbieralo sa 580,-€, z toho v Jasení 320,-€.
➢ Na kostol obetovali: bohuznáme osoby 20,- a 50,-€. Pán Boh zaplať za všetky
milodary.
➢ Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým,
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.
➢

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

