
P R E D A J N Á                                      09.12.2018 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
Biblická nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 9.12. 945 Za † rodičov Jána a Veroniku a bratov Jozefa a Jána 

Streda 12.12. 630 (rorátna sv. omša) Poďakovanie za dožitých 27 rokov života,  
s prosbou o ďalšiu pomoc 

Piatok 14.12. 1700 Za † Máriu Hamarovú 1. výr. 
Sobota 15.12. 630 (rorátna sv. omša) Na úmysel rodiny 
Nedeľa 16.12. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V najbližšiu sobotu 15. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. zmierenia. 

Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Prosíme, 
aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Na nástenke je rozpis spovedania v celom breznianskom dekanáte. 
 V nedeľu 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel je: 

„Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 
 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich 

odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov 
k prijatiu požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci 
nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto 
prosíme, aby tí čo si vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský 
úrad. Prosíme aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše 
obetavé srdce.  

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj 
a spravodlivosť vo svete. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 260,- €, z čoho v Predajnej 92,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa.  



J A S E N I E                                           09.12.2018 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
Biblická nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
PIATOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

9.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Kordíka a rodičov 
11:00 Za  Pavla Štrbu 

11.12. Utorok 16:00 Za  Máriu a Emila Sekačových a brata Ondreja 
13.12. Štvrtok 6:30 (rorátna sv. omša) Za  Miroslava a otca Jozefa 

 

16.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu a Dominika Droppanových, a Matúša Hatalu 
11:00 Za Katarínu Ignáca Bučko, syna Jozefa a nevestu Katku 

OZNAMY 

 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V najbližšiu sobotu 15. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. zmierenia. 

Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. 
Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 Na nástenke je rozpis spovedania v celom breznianskom dekanáte. 
 V nedeľu 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. Úmysel 

je: „Za našu mládež, nech sa i skrze ňu obnoví náboženský život v diecéze.“ 
 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich 

odovzdali v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov 
k prijatiu požehnania od Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na 
nastávajúci nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto 
prosíme, aby tí čo si vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na 
farský úrad. Prosíme aby ste ku darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme 
za Vaše obetavé srdce.  

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden 
deň. Obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; 
pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 260,- €, z čoho v Jasení 168,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali kostol.  
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého adventného týždňa. 


