
P R E D A J N Á                                      30.09.2018 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľky Cirkvi 
UTOROK Spomienka Svätých anjelov strážcov 
ŠTVRTOK Spomienka Sv. Františka Assiského 
PIATOK  Spomienka Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

ÚMYSLY 
Nedeľa 30.9. 945 Za farníkov 
Streda 3.10. 1800 Za † Jána a Margitu 
Piatok 5.10. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 6.10. 1600 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa   7.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Zajtra tj. pondelok začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne 

Márii v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. 
omšou. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. 
Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 5.10. od 10:00 hod. Sv. omša bude o 18:15 
hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínajú tento mesiac. 
 V sobotu 6. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 

hod. pod Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. 
Prosíme farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom 
kostole už nebude. 

 Taktiež v sobotu o 18:00 hod. farnosť Brezno-Mazorníkovo pozýva do kostola na 
modlitbové zhromaždenie. Hosťom bude o. Václav Galo, dekan v Heľpe. 

 Katolícke noviny v čísle 39 sa zameriavajú na Titusa Zemana a Annu Kolesárovú; 
prinášajú rozhovor s františkánskym kňazom Silvestrom M. Poliakom o pastorácii 
nepočujúcich; vysvetľujú, aký má mať kresťan postoj k hazardným hrám. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Predajnej 190,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

Ohlášky 1 
Dňa 20.10. chcú uzatvoriť manželstvo Marek Slabéni, ktorý pochádza z farnosti Brusno, a Nikola 
Pajerská, ktorá pochádza z farnosti Jasenie.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame 
snúbencov do vašich modlitieb.  

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



J A S E N I E                                           30.09.2018 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a učiteľky Cirkvi 
UTOROK Spomienka Svätých anjelov strážcov 
ŠTVRTOK Spomienka Sv. Františka Assiského 
PIATOK  Spomienka Sv. Faustíny Kowalskej, panny 

ÚMYSLY 
 

30.9. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Emila Šuhajdu 

11:00 Za  Annu Miklianovú  a jej rodičov 
2.10. Utorok 17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala 
 4.10. Štvrtok 17:00 Za pomoc Božiu a uzdravenie 
5.10. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
6.10. Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

   
7.10. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Annu Čižmárovú 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Zajtra tj. pondelok začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 

v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku chorým 

v Jasení pôjdem v piatok 5.10. od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti bude pred sv. 
omšou. 

 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínajú tento mesiac. 
 V sobotu 6. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 h. pod 

Kalváriou a následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už 
nebude. 

 Taktiež v sobotu o 18:00 h. farnosť Brezno-Mazorníkovo pozýva do kostola na modlitbové 
zhromaždenie. Hosťom bude o. Václav Galo, dekan v Heľpe. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 39 sa zameriavajú na Titusa Zemana a Annu Kolesárovú; prinášajú 
rozhovor s františkánskym kňazom Silvestrom M. Poliakom o pastorácii nepočujúcich; 
vysvetľujú, aký má mať kresťan postoj k hazardným hrám. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 570,- €, z toho v Jasení 380,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 13.10. chcú uzatvoriť manželstvo Richard Kostolný, ktorý pochádza z farnosti Predajná - 
Jasenie, a Alena Schönová, ktorá pochádza z farnosti Čierny Balog - Dobroč.  
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame 
snúbencov do vašich modlitieb. 

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


