
P R E D A J N Á                                      3.3.2019 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

Nedeľa  3.3. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 6.3. 1730 Za † brata Petra Mistrika nedož. 80. rokov života 
Piatok 8.3. 1700 Za † Štefana Hudec 
Sobota 9.3. 1700 Za duše v očistci 
Nedeľa 10.3. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 V stredu pol hodiny pred sv. omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec. 
 6. marca máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť 

v tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a 
vôbec naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie 
najväčšieho sviatku kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená 
nielen zdržiavať sa mäsitých jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je 
prijemné. Tak sa "postíme" aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju 
telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme dovolených pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by 
sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. 
omše bude obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Predajnej v piatky 
pol hodiny pred sv. omšou a v nedele o 15:00 hod. v kostole alebo na našej Kalvárii.  
Povzbudzujem deti a mládež k účastí na týchto pobožnostiach. Pre deti je pripravená 
aktivita. 

 Zajtra tj. pondelok 4.3., pozývam deti, ktoré chodili po kolede na bowling do Brezna. 
Zraz bude na fare o 12:20 hod. 

 Oznamujem, že Prvé sv. prijímania v našej farnosti budú: v Jasení 19. mája, a 
v Predajnej 26. mája. 

 Otcovia Pallotíni z Bratislavy pozývajú záujemcov o pallotínsku spiritualitu na prvé 
formačné stretnutie do kostola Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely 12.3. po omši 
o 18:00 hod. Plagát na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 9 sa venujú prínosu a úlohe ženy v Cirkvi; pripomínajú si 
osobnosť pápeža Pia XII.; prinášajú rozhovor s redemptoristom Jánom Janokom, 
ktorý sa dožíva 90 rokov. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



 

J A S E N I E                                           3.3.2019 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY 

 

3.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  syna Ľuboša 18. výr. 
5.3. Utorok 16:00 Za  rodičov Uhlerových a starých rodičov z oboch strán 
6.3. Streda 16:00 Za  Martina, Martu a ich rodičov 
7.3. Štvrtok 16:00 Za  Emíliu Ramajovú 

 

10.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Emila Šarinu 10. výr., a rodičov z oboch strán 

11:00 Za  Veroniku Sekáčovú a zaťa Jaroslava Vrbického 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 6. marca máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 

tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec 
naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho 
sviatku kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa 
mäsitých jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa "postíme" 
aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež 
zdržujeme dovolených pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. 
Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad 
posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Jasení vo štvrtky pol 
hodiny pred sv. omšou, (v piatky o 16:00 hod.) a v nedele o 15:00 hod. v kostole alebo na 
našej Kalvárii. 
Povzbudzujem deti a mládež k účastí na týchto pobožnostiach. Pre deti je pripravená 
aktivita. 

 Zajtra tj. pondelok 4.3. pozývam deti, ktoré chodili po kolede na bowling do Brezna. Zraz 
bude na fare o 12:20 hod. 

 Oznamujem, že Prvé sv. prijímania v našej farnosti budú: v Jasení 19. mája, a v Predajnej 
26. mája. 

 Otcovia Pallotíni z Bratislavy pozývajú záujemcov o pallotínsku spiritualitu na prvé 
formačné stretnutie do kostola Narodenia Panny Márie, Dlhé Diely 12.3. po omši o 18:00 
hod. Plagát na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 9 sa venujú prínosu a úlohe ženy v Cirkvi; pripomínajú si 
osobnosť pápeža Pia XII.; prinášajú rozhovor s redemptoristom Jánom Janokom, ktorý 
sa dožíva 90 rokov. 

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorý upratali kostol. 

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


