
Farské oznamy 
4. adventná nedeľa 

(18.12.2011) 
P R E D A J N Á 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 18.12.2011 
700 

 
945 

† rodičia Elena a Eduard Hraško 
 
Za farníkov 

Pondelok 19.12.2011 1400 † Jozef Cibuľa (pohrebná sv. omša) 
Utorok 20.12.2011 630 † syn Juraj (2. výr.) 
Streda 21.12.2011 800 † Emília a Alexander Longauer 
Štvrtok 22.12.2011 630 † Štefan Michalčík 
Piatok 23.12.2011 800 † Štefan Štieranka 

Sobota 24.12.2011 
800 

 
2400 

za zdravie a Božie požehnanie pre Michala k 25. narodeninám 
 

Aid. 

Nedeľa 25.12.2011 
830 

 
1030 

† Anna, Vojtech, Ján Beraxa 
  
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude z dôvodu predvianočnej spovedi v Podbrezovej. 
 Predvianočná spoveď v Predajnej bude vo štvrtok 22. decembra od 16:30 do 18:00 hod. 
Využime, prosím, službu kňazov aby sme sa tak mohli pripraviť na dobre a krásne prežitie 
vianočných sviatkov. 
 V tomto týždni sv. omše budú vo všedné dni o 8:00 hod. ráno, okrem Rorátných sv. omši 
v utorok a štvrtok, ktoré budú o 6:30 hod. Zmena je z dôvodu predvianočných spovedi 
v našom dekanáte. 
 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na 
sv. omšu o 10:30 hod. po ktorej oceníme našich najmladších účastníkov. 
 V sobotu 24. decembra na štedrý deň sv. omša bude o 8:00 hod. V noci o 24:00 hod bude 
Polnočná sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých 
pozývame.  
 Sv. omše v deň slávnosti Narodenia Pána budú o 8:30 a 10:30 hod., na ktorých bude aj 
posvätenie betlehemov. 
 V Katolíckych novinách je článok, ktorý sa venuje téme ako zostať dieťaťom v neúprosnom 
svete dospelosti. 
 Veľmi krásne Ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do darčekovej akcie pomoci tým v našej 
farnosti, ktorí to potrebujú. Prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar 
najneskôr do utorka (20. decembra) ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do sakristie 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 359 € a 09 centov z čoho v Predajnej: 172 
€ a 99 centov, v Jasení 186 €, 10 centov. Na kostol obetovala bohuznáma osoba 30,- €. Pán 
Boh zaplať za všetky Vaše milodary.  
 V piatok 23. decembra od 9:00 hod. budeme vyzdobovať kostol. Pozývame každý pár rúk, aby 
sme to mohli urobiť rýchlo a dobre. Buďme zodpovední za náš chrám. Nech sa tu počas 
vianočných sviatkov cítime dobre a prijemne. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú a požehnanú nedeľu  
aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 



Farské oznamy 
4. adventná nedeľa 

(18.12.2011) 
J A S E N I E 

 

ÚMYSLY: 
8:30 Za  Annu Šimkovú 1. výr. a jej manžela Jozefa  

18.12 

 

Nedeľa 11:00 Za  Jána Mamojku 1. výr. a manželku Amáliu 

20.12 Utorok 9:00 Za  Helenu, Vojtecha Magáňových a synov Pavla a Vladimíra 

21.12 Streda 6:30 Za Božiu pomoc pre Petra 

22.12 Štvrtok 9:00 Za  Máriu, Viliama Pavliakových, ich synov a vnuka Pavla 

23.12 Piatok 6:30 Poďakovanie za dobrodincov nášho kostola 

9:00 Na úmysel biskupa  

24.12 

 

Sobota 24:00 Aid. 
8:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá  

25.12 

 

Nedeľa 10:30 Za  Vieru a Jozefa Kordíkových 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. a v utorok hodinu pred sv. omšou Večeradlo. 
 V tomto týždni sv. omše budú vo všedné dni o 9:00 hod. ráno, okrem Rorátných sv. omši v stredu 
a piatok, ktoré budú o 6:30. Zmena je z dôvodu predvianočných spovedi v našom dekanáte. 
 Deti, ktoré sa zapojili do aktivity na rorátach nech prinesú svoje obrázky na budúcu nedeľu na sv. 
omšu o 10:30 hod. po ktorej oceníme našich najmladších účastníkov. 
 V sobotu 24. decembra na štedrý deň sv. omša bude o 9:00 hod. V noci o 24:00 hod. bude 
Polnočná sv. omša už zo slávnosti Narodenia Pána na ktorú srdečne všetkých pozývame.  
 Sv. omše v deň slávnosti Narodenia Pána budú o 8:30 a 10:30 hod., na ktorých bude aj 
posvätenie betlehemov. 
 V Katolíckych novinách je článok, ktorý sa venuje téme ako zostať dieťaťom v neúprosnom svete 
dospelosti. 
 Veľmi krásne Ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili do darčekovej akcie pomoci tým v našej 
farnosti, ktorí to potrebujú. Prosíme, aby tí čo si vzali salónky s číslami, priniesli svoj dar najneskôr 
do utorka (20. decembra) ku stromčeku v zadnej časti kostola alebo do sakristie 
 Na budúcu nedeľu na slávnosť Narodenia Pána po obede bude o 15:00 hod. jasličková pobožnosť 
pripravená cez deti a mládež. Srdečne všetkých pozývame. Svojou účasťou poďakujeme za ich čas 
a námahu.  
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 359 € a 09 centov z čoho v Predajnej: 172 € a 
99 centov, v Jasení 186 €, 10 centov. Na kostol obetovala bohuznáma osoba 30,- €. Pán Boh 
zaplať za všetky Vaše milodary.  
 Pani Múková a jej dcéra s rodinou ešte raz ďakujú všetkým ľuďom, ktorí im akýmkoľvek 
spôsobom pomohli pri obnove ich domu, ktorý bol zničený požiarom.  
 O upratovanie kostola sa postará 4. ruža pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú a požehnanú nedeľu  
aj veľa pekných chvíľ v očakávaní narodenín Božieho Dieťaťa. 


