
Farské oznamy 
Nedeľa Krstu Krista Pána 

(09.01.2011) 
P R E D A J N Á 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 09.01.2011 1030 1. Za farníkov  
2. † Jozefa Slivku a † Jozefa Solčanyiho 

Pondelok 10.01.2011 1800 Na umysel 
Utorok 11.01.2011 1800 aid 
Streda 12.01.2011 1800 aid 
Štvrtok 13.01.2011 1800 na umysel 
Piatok 14.01.2011 1800 Za novozvolené obecné zastupiteľstvo 
Sobota 15.01.2011 1300 výročná 

Nedeľa 16.01.2011 
700 

 
945 

† Dušana a Andreja Fortiakových   
  
Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme poďakovať tým 
farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke 
a spevokolu, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu a taktiež 
odpustovú slávnosť nášho chrámu. Nech Vás za to žehná Božie Dieťa.  
Ďakujeme aj nášmu dnešnému kazateľovi Jánovi za Božie Slovo ako aj za 
pobožnosť, ktorú spolu s jeho tímom budeme prežívať hneď po skončení sv. 
Omši.  
 V uplynulom týždni sme s koledou navštívili 134 domácností v rámci koledy. 
Z Vašich milodarov sme získali sumu 557 €. Pán Boh zaplať za Vašu 
štedrosť. Tieto financie budú využité na dokončenie kotolne na tuhé palivo, 
ktorú staviame pre faru a farskú klubovňu.  
 Dnes namiesto popoludňajšej pobožnosti bude o 15 hod. v našom kostole 
v Predajnej vianočný koncert tridsaťčlenného chóru z Brezna, na ktorý 
všetkých vás pozývame.  
 V Katolíckych Novinách sa dočítame o tom, čo priniesol rok 2010 pre život 
v Cirkvi a spoločnosti u náš aj vo svete. 
 Sv. omše v týždni budú opäť večer o 18 hodine. Zajtra pred sv. Omšou bude 
večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže slečny Kataríny Lányovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

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



 

Farské oznamy 
Nedeľa Krstu Krista Pána 

(09.01.2011) 
 

J A S E N I E 
 

8:30 Za  Michala a Irenu  
9.1. 

 
Nedeľa 11:00 Za novozvolené obecné zastupiteľstvo 

11.1. Utorok 16:30 Za  Júliu Kvačkajovú 

12.1. Streda 16:30  

 13.1. Štvrtok 16:30 Za  Gizelu, Jozefa Pavliakových a ich deti 

  14.1. Piatok 16:30 Za  Veroniku a Mareka Núterových             

15.1. Sobota 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc bratovi Jozefovi 

8:30 Za  Annu Barbierikovú 1. výr.  
16.1.  

 
Nedeľa 11:00 Za  Erika Hôrčika 

  
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme poďakovať tým farníkom, 
ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, ktorí nám svojim 
úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu. Nech Vás za to žehná Božie Dieťa.   
 V uplynulom týždni sme s koledou navštívili 134 domácností v rámci koledy. Z Vašich 
milodarov sme získali sumu 557 €. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť. Tieto financie 
budú využité na dokončenie kotolne na tuhé palivo, ktorú staviame pre faru a farskú 
klubovňu.  
 Dnes namiesto popoludňajšej pobožnosti bude o 15 hod. v  kostole v Predajnej 
vianočný koncert tridsaťčlenného chóru z Brezna, na ktorý všetkých vás pozývame.  
 V Katolíckych Novinách sa dočítame o tom, čo priniesol rok 2010 pre život v Cirkvi 
a spoločnosti u náš aj vo svete. 
 Sv. omše v týždni budú opäť večer o hodine 16:30. V utorok pred sv. Omšou večeradlo, 
v stredu modlitebné stretnutie a vo štvrtok poklona.  
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratanie kostola sa postará ruža č. 9. pani Korbelovej a ďakujeme všetkým, ktorí ho 
upratali naposledy.  

 

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


