
P R E D A J N Á                                 20.01.2019 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučeníce 
UTOROK   Slávnosť    Sv. Vincenta Pallottího 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Timoteja a Títa, biskupov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 20.1. 945 Za † rodičov Bartolomeja a Štefániu 
Streda 23.1. 1700 Za † Lýdiu Mistrikovú 
Piatok 25.1. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 26.1. 1630 Za † Pavla a Františka Čumu a ich rodičov 
Nedeľa 27.1. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 V utorok 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti 

katolíckeho apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Pozývam na sv. omšu do 
Jasenia, ktorá bude o 16:00 hod. Po omši bude pobožnosť k sv. Vincentovi. 

 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a v piatok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 25.1. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 
birmovanie, a v sobotu 26.1. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho téma znie: 
Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Dt 16, 18-20) 

 Farnosť Brezno – Mazorníkovo pozýva v sobotu 26.1. o 18:00 hod. do kostola na 
Mazorníku na Lámačské chvály, ktoré vedie Branislav Letko.  

 Katolícke noviny v čísle 3 rubrika Duchovná obnova začína nový cyklus s názvom 
Poznávame biblické súvislosti; vysvetľujú, ako sa Cirkev na Slovensku postavila 
k riešeniu židovskej otázky počas 2. svetovej vojny; ponúkajú reportáž z hokejového 
tréningu spišských kňazov hokejistov. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. 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                                        20.01.2019 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Agnesy, panny a mučeníce 
UTOROK   Slávnosť    Sv. Vincenta Pallottího 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
SOBOTA    Spomienka   Sv. Timoteja a Títa, biskupov 

ÚMYSLY 
 

20.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  rodičov Annu a Martina Demeterových 

11:00 Za  Ondreja, Sidóniu Demeterových a dcéru Ľudku 
22.1. Utorok 16:00 Za  Juraja, Irenky Kováčových a ich rodičov 
24.1. Štvrtok 16:00 Za  Jozefa a rodičov 
 

27.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich detí 

11:00 Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie za dožité roky 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V utorok 22. januára ma sviatok sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Spoločnosti 

katolíckeho apoštolátu – kňazov a bratov Pallotínov. Po omši o 16:00 hod. bude 
pobožnosť k sv. Vincentovi. 

 V piatok 25.1. o 18:15 hod. bude na fare stretnutie pre dospelých kandidátov na 
birmovanie, a v sobotu 26.1. o 10:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie pre 
mladých kandidátov na birmovanie. 

 Do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho téma znie: 
Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (Dt 16, 18-20) 

 Farnosť Brezno – Mazorníkovo pozýva v sobotu 26.1. o 18:00 hod. do kostola na 
Mazorníku na Lámačské chvály, ktoré vedie Branislav Letko.  

 Katolícke noviny v čísle 3 rubrika Duchovná obnova začína nový cyklus s názvom 
Poznávame biblické súvislosti; vysvetľujú, ako sa Cirkev na Slovensku postavila 
k riešeniu židovskej otázky počas 2. svetovej vojny; ponúkajú reportáž z hokejového 
tréningu spišských kňazov hokejistov. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili kostol.  
 

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


