
P R E D A J N Á                               13.01.2019 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Antona, opáta 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.1. 945 Za † syna Juraja, a rodičov Annu a Ondreja 
Streda 16.1. 1700 Za † manžela Vladimíra, jeho rodičov a synčeka 
Piatok 18.1. 1700 Za † Vojtecha Kňazovického, rodičov a rodinu Lalikovú 
Sobota 19.1. 730 Za farníkov 
Nedeľa 20.1. 945 Za † rodičov Bartolomeja a Štefana 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie, ale výzdoba môže ostať do konca 

januára. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok 

po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Od piatku 18. do 25. januára budeme prežívať 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.  
 Taktiež Školské sestry sv. Františka pozývajú mladých, slobodných nad 25. rokov na 

stretká, ktoré budú zamerané na prehĺbenie vzťahu s Bohom v spoločenstve inými 
veriacimi, vzájomnú podporu, vytváranie priateľstiev. Prvé stretko bude 9.2. o 16:00 
hod. v dome sestier: Brezno, Podkoreňová 20. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 2 približujú životný príbeh Kataríny Račákovej, ktorá sa 
narodila s detskou obrnou; predstavujú Panamu, kde sa budú konať Svetové dni 
mládeže; rozprávajú sa s vojenským duchovným Stanislavom Dulákom. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera  

upratali a vyzdobili kostol. 
 Dnes po sv. omši budú členky Ružencového bratstva oboznámené s hospodárením 

za rok 2018. Prosíme o účasť. 
 

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



 

J A S E N I E                                     13.01.2019 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Antona, opáta 
ÚMYSLY 

 

13.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Gitku o pomoc Božiu a zdravie 

11:00 Za  Helenu Cevárovú 10. výr. a Štefana 
15.1. Utorok 16:00 O božiu pomoc pre Mariana a jeho rodinu 
17.1. Štvrtok 16:00 Za  Margitu Dutkovú a manžela Mariana 

   

20.1. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  rodičov Annu a Martina Demeterových 
11:00 Za  Ondreja, Sidóniu Demeterových a dcéru Ľudku 

OZNAMY 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie, ale výzdoba môže ostať do konca 

januára. 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V stredu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa. 
 Od piatku 18. do 25. januára budeme prežívať 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. Plagát je na nástenke. 
 Taktiež Školské sestry sv. Františka pozývajú mladých, slobodných nad 25. rokov na 

streká, ktoré budú zamerané na prehĺbenie vzťahu s Bohom v spoločenstve inými 
veriacimi, vzájomnú podporu, vytváranie priateľstiev. Prvé stretko bude 9.2. o 16:00 
hod. v dome sestier: Brezno, Podkoreňová 20. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 2 približujú životný príbeh Kataríny Račákovej, ktorá sa 
narodila s detskou obrnou; predstavujú Panamu, kde sa budú konať Svetové dni 
mládeže; rozprávajú sa s vojenským duchovným Stanislavom Dulákom. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


