
P R E D A J N Á                                 12.01.2014 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PIATOK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 12.01.2014 
700 

 

945 

Za † Jána Paulíka  
 

Za farníkov 
Pondelok 13.01.2014 1730 Za † Vladimíra 1. výr. 
Utorok 14.01.2014 1730 Za † Viliama 1. výr.  
Streda 15.01.2014 1730 Aid. 
Štvrtok 16.01.2014 1730 Za pomoc Božiu a trpezlivosť v chorobe 
Piatok 17.01.2014 1730 Na úmysel 
Sobota 18.01.2014 800 Za † Anku 

Nedeľa 19.01.2014 
700 

 

945 

Za † Miroslava Slamku nedož. 47. rokov 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme ešte raz poďakovať všetkým 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. Pán Boh Vám zaplať. 

 Drahý farníci, informovali sme Vás na konci roka, že s dovolením Generálneho vikára chceme rozšíriť 
existujúcu farskú ekonomickú radu o ďalších členov na zostávajúce obdobie. Členovia tejto rady by mali 
slúžiť farárovi predovšetkým dobrou a odbornou radou vo väčších finančných aktivitách farnosti. Má to 
byť muž alebo žena, čestný a svedomitý katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. Preto chceme všetkých 
farníkov prosiť o pomoc vo voľbe takýchto členov. Vzadu sú opečiatkované lístočky s miestom pre troch 
Vami určených kandidátov, z ktorých potom slobodne, a so súhlasom menovaného, vyberiem členov. 
Prosíme, aby ste  Vaše tipy a návrhy dodatočných členov odovzdali do budúcej nedele do určenej krabičky 
vzadu pod chórusom. Doteraz v ekonomickej rade sú členovia: pani Anna Hrášková z Predajnej, pani 
Mariana Kňazovická z Predajnej – Kramlište a Martin Cibuľa z Jasenia. Prosíme Vás o modlitby počas 
týchto volieb. 

 Z príležitosti vyhlásenia cez Konferenciu biskupov Slovenska jubilejného roku Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorý sa začal 1. januára 2014 a bude trvať do konca decembra chceme za výzvou otcov biskupov 
prehĺbiť našu katolícku vieru a úctu voči našej Matke. Preto počas tohto roka dvakrát do týždňa v stredy a 
piatky sa budeme modliť pol hodiny pred sv. omšou Sedembolestný ruženec. Prosíme, aby zodpovednosť 
za túto modlitbu mali členky Ružencového Bratstva. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti 

Oltárnej. 
 Od soboty 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Biblickým textom 

na tento rok sú slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: „Je Kristus rozdelený?“ Zvlášť na tento úmysel sa 
budeme modliť na omši a poklone vo štvrtok 23. januára. 

 V sobotu 18. januára pozývame na farský úrad deti a mládež, ktorá chodila s nami po kolede. Pôjdeme na 
Bowling do Brezna. Stretneme sa pred farským úradom o 13:00 hod. Keď bude veľký záujem, tak budeme 
potrebovať niektorého z rodičov s autom aby nám pomohol dostať sa do Brezna a späť. 

 Na budúcu stredu 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho. Preto od 
zajtra začíname novénu pred slávnostnou Vincenta Pallotiho, ktorá bude vždy po sv. omši. 

 Katolícke noviny prinášajú duchovné zamyslenie nad sviatosťou krstu; - odpovedajú na otázku, či veriť 
alebo neveriť v zázraky a súkromné zjavenia; - zameriavajú sa na rieku Jordán, ktorá je jedinou reálnou 
riekou v Izraeli. 

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

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



 

J A S E N I E                                        12.01.2014 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PIATOK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 
ÚMYSLY: 

8:30 Za  Annu a Ondreja Senčekových  

12.1. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  rodičov, brata a sestru 

13.1. Pondelok 14:30 Pohrebná sv. omša za  Lýdiu Jakubcovú 
14.1. Utorok 16:30 Za  Jána Nútera a jeho rodičov 
15.1. Streda 16:30 Aid. 
16.1. Štvrtok 16:30 Za  manžela Jána a vnukov Erika a Miroslava 
17.1. Piatok 16:30 Za  Jána nedož. 100. rokov, manželku Emíliu a zaťa Jána 
18.1. Sobota 9:00 Aid. 

8:30 na úmysel    

19.1. 

 

Nedeľa 
11:00 Aid. 

OZNAMY: 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme ešte raz poďakovať všetkým farníkom, ktorí 

sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, ktorí nám svojim úsilím spríjemnili 
vianočnú liturgiu. Pán Boh Vám zaplať. 

 Drahý farníci, informovali sme Vás na konci roka, že s dovolením Generálneho vikára chceme rozšíriť 
existujúcu farskú ekonomickú radu o ďalších členov na zostávajúce obdobie. Členovia tejto rady by mali 
slúžiť farárovi predovšetkým dobrou a odbornou radou vo väčších finančných aktivitách farnosti. Má to 
byť muž alebo žena, čestný a svedomitý katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi. Preto chceme všetkých 
farníkov prosiť o pomoc vo voľbe takýchto členov. Vzadu sú opečiatkované lístočky s miestom pre 
troch Vami určených kandidátov, z ktorých potom slobodne, a so súhlasom menovaného, vyberiem 
členov. Prosíme, aby ste  Vaše tipy a návrhy dodatočných členov odovzdali do budúcej nedele do 
určenej krabičky vzadu pod chórusom. Doteraz v ekonomickej rade sú členovia: pani Anna Hrášková z 
Predajnej, pani Mariana Kňazovická z Predajnej – Kramlište a Martin Cibuľa z Jasenia. Prosíme Vás 
o modlitby počas týchto volieb. 

 Z príležitosti vyhlásenia cez Konferenciu biskupov Slovenska jubilejného roku Sedembolestnej Panny 
Márie, ktorý sa začal 1. januára 2014 a bude trvať do konca decembra chceme za výzvou otcov 
biskupov prehĺbiť našu katolícku vieru a úctu voči našej Matke. Preto počas tohto roka dvakrát do 
týždňa v stredy a piatky sa budeme modliť pol hodiny pred sv. omšou Sedembolestný ruženec. Prosíme, 
aby zodpovednosť za túto modlitbu mali členky Ružencového Bratstva. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné stretnutie a vo 

štvrtok po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Od soboty 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Biblickým 

textom na tento rok sú slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom: „Je Kristus rozdelený?“. Zvlášť na tento 
úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo štvrtok 23. januára. 

 Na budúcu stredu 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho. Preto 
od zajtra začíname novénu pred slávnostnou Vincenta Pallotiho, ktorá bude vždy po sv. omši. 

 Katolícke noviny prinášajú duchovné zamyslenie nad sviatosťou krstu; - odpovedajú na otázku, či veriť 
alebo neveriť v zázraky a súkromné zjavenia; - zameriavajú sa na rieku Jordán, ktorá je jedinou reálnou 
riekou v Izraeli. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol.  
 

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


