
P R E D A J N Á                               01.01.2017 

Farské oznamy na 1. nedeľu po Narodení Pána 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
UTOROK    Spomienka  Najsvätejšieho mena Ježiš 
PIATOK     Slávnosť   Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA    Sviatok    Krstu Krista Pána 

ÚMYSLY 

Nedeľa 01.01. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.01. 730 Za † Paľka 5. výr. 
Streda 04.01. 730 Za birmovancov 
Štvrtok 05.01. 1700 Za † rodinu Holkovú a Čumovú 

Piatok 06.01. 1100 Za farníkov a obec  
Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  

Sobota 07.01. 1700 Za † syna Juraja 
Nedeľa 08.01. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude.  
 Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou. 
 Dnes pokračujeme s pastoračnou návštevou – koledou v Predajnej, od 14:00 hod. začneme z hora 

od ul. Podhrádok č. 380 a následne Zabečov. Zajtra v pondelok 2. Januára, od 15:00 hod. 
pôjdeme na Kramlištie (začneme od č. 325). Deti, ktoré idú na koledu v Predajnej prosíme aby 
prišli dnes o 13:45 hod. do farskej klubovne. 

 V stredu 4. januára o 9:30 hod. bude v kostole stretnutie pre miništrantov.  
 V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku chorým tento mesiac 
nepôjdeme, urobíme to vo februári. 

 V piatok 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia Pána - Troch 
Kráľov. Slávnostná odpustová svätá omša bude o 11:00 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom 
bude vdp. Ján Mihok, dekan z Brezna. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. 
S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývame. 

 Nácvik dospelého spevokolu pred odpustom bude vo štvrtok 5. januára o 17:30 hod. vo farskom 
kostole. Spevákov prosíme o účasť. 

 Na budúcu nedeľu 8. januára o 15:00 hod. obec Jasenie a farnosť Predajná Vás pozývajú do kostola 
v Jasení na Novoročný koncert. Účinkujú pedagógovia ZUŠ z Valaskej. 

 Pripomíname, že dňa 14. januára 2017 sa v Brezne-Mazorníkovo uskutočni dekanátne stretnutie 
mladých. Kto by z mladých mal záujem nech sa prihlási na farskom úrade do 7. januára. Plagát je na 
nástenke. 

 Dnes po sv. omši (po premienke) budú členky Ružencového bratstva oboznámené s hospodárením 
za rok 2016. Prosíme o účasť. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
Ohlášky 1 

Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: Peter 
Šuhajda syn Jána a Magdalény r. Piliarová, bytom Jasenie, a Žofia Nezbedová dcéra Milana a Anny r. 
Kováčiková bytom Predajná. 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  



 

J A S E N I E                                     01.01.2017 

Farské oznamy na 1. nedeľu po Narodení Pána 
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK    Spomienka  Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
UTOROK     Spomienka  Najsvätejšieho mena Ježiš 
PIATOK      Slávnosť   Zjavenie Pána – Traja Králi, prikázaný sviatok 
NEDEĽA     Sviatok    Krstu Krista Pána 

ÚMYSLY 
 01.01. 
2017 

 
Nedeľa 8:30 Za  Ružencové  Bratstvo  

11:00 Za  Lukáša nedož. 70. rokov, brata a rodičov aj starých rodičov 
3.1. Utorok 7:30 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
4.1. Streda 7:30 Aid. 
5.1. Štvrtok 16:00 Aid. 
6.1. Piatok 8:30 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho  
7.1. Sobota 15:00 Sobášna sv. omša za Jána Kopku a Kristínu Šarínovú. 

   

8.1. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Jozefa Urbana 30. výr., manželku Kamilu, synov Jozefa a Dušana 
11:00 Aid. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Večeradlo s Pannou Máriou bude vo štvrtok hodinu pred sv. omšou. 
 Dnes pokračujeme s pastoračnou návštevou – koledou v Jasení, od 14:00 hod. ul. Potočná od č. 8 

a následne ul. Partizánska cesta; Zajtra v pondelok 2. Januára, od 15:00 hod. jeden kňaz pôjde na 
Kramlištie (začne od č. 325), druhy kňaz pôjde ul. Mlynská z hora od č. 204; 
V utorok 3. Januára, od 15:00 hod. jeden kňaz pôjde ul. Mlyništie začne od bytoviek na družstve 
a následne Malá Hrabina a ul. Mlynská č. 209; druhy kňaz pôjde ul. Horná od č. 239. Deti, ktoré 
idú na koledu v Jasení prosíme aby prišli dnes o 13:50 hod. pred kostol. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Sme všetci po vianočnej spovedi ale kto by veľmi 
potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou omšou v týždni. Ku chorým tento mesiac 
nepôjdem, urobíme to vo februári. 

 V piatok 6. januára budeme v našej farnosti prežívať odpustovú slávnosť Zjavenia Pána - Troch Kráľov. 
Slávnostná odpustová svätá omša bude o 11:00 hod. a hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ján 
Mihok, dekan z Brezna. Počas sv. omše bude posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. 
omšou sú spojené úplné odpustky. Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:30. Srdečne 
pozývame do Predajnej. 

 Na budúcu nedeľu 8. januára o 15:00 hod. obec Jasenie a farnosť Predajná Vás pozývajú do kostola 
v Jasení na Novoročný koncert. Účinkujú pedagógovia ZUŠ z Valaskej. 

 Pripomíname, že dňa 14. januára 2017 sa v Brezne-Mazorníkovo uskutočni dekanátne stretnutie 
mladých. Kto by z mladých mal záujem nech sa prihlási na farskom úrade do 7. januára. Plagát je na 
nástenke. 

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

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť:  
Ján Kopko, syn Jána a Zlatici r. Červeňová bytom Vranov nad Topľou, a Kristína Šarínová, dcéra Milana a Lívii r. 
Foltaynová bytom Jasenie. 
A Peter Šuhajda syn Jána a Magdalény r. Piliarová bytom Jasenie, a Žofia Nezbedová dcéra Milana a Anny r. 
Kováčiková bytom Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  


