
P R E D A J N Á                                      24.01.2016 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
UTOROK     Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 24.01. 945 Za farníkov 
Pondelok 25.01. 1700 Za † Margitu Nezbedovú 
Streda 27.01. 1700 Za † syna Jaroslava 
Štvrtok 28.01. 1700 Za † Zoltána 
Piatok 29.01. 1700 Za † rehoľného brata Placida a jeho rodičov 
Sobota 30.01. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 31.01. 945 Za † Milana Vaša 1. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

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

 V nedeľu 31. januára o 16:00 hod. pozývame deti do farskej klubovne na malý 
karneval. Prosíme aby si deti doniesli masky. 

 V sobotu 12. marca 2016 organizujeme púť na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov do Nitry. Poplatok je okolo 10,- eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo 
u p. Peťkovej. 

 Pallotíni a cestovná kancelária Awertour v dňoch od 30.3.-4.4.2016 pozývajú na 
pútnický zájazd do Ríma na Európsky kongres o Božom milosrdenstve. Bohatý 
program kongresu vyvrcholí 3. apríla 2016 slávnostnou svätou omšou na Námestí 
sv. Petra, celebrovanou pápežom Františkom. Program a podrobné informácie 
nájdete na nástenke. 

 Vzadu na stolíku je výkaz o činnosti charitatívnosociálneho centra Najsvätejšej 
Trojice v Brezne za rok 2015. 

 Katolícke noviny v čísle 3 sa zameriavajú na projekty pomoci utečencom, ktoré 
boli financované zo zbierky slovenských veriacich; vysvetľujú, kde a ako možno 
získať jubilejné odpustky v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva; venujú sa 
spiritualite svätej Terézie z Lisieux. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 350,- €, z toho v Predajnej 155,- 
€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. 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                                           24.01.2016 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
UTOROK     Spomienka    Sv. Timoteja a Títa, biskupov 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

24.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Egidia Kordíka, manželku Angelu a syna Emanuela 
11:00 Za  rodičov Jána a Máriu 

26.1. Utorok 16:00 Za  Juraja 
27.1. Streda 16:00 Za zasvätené osoby 
28.1. Štvrtok 16:00 Aid. 
29.1. Piatok 16:00 Za pomoc Božiu 70. ročnému jubilantovi 

      

31.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  syna Milana Kučeru 
11:00 Za  syna Ľuboška 15. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred 

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

 V nedeľu 31. januára o 16:00 hod. pozývame deti do farskej klubovne na malý 
karneval. Prosíme aby si deti doniesli masky. 

 V sobotu 12. marca 2016 organizujeme púť na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých 
národov do Nitry. Poplatok je okolo 10,- eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii alebo 
u p. Peťkovej. 

 Pallotíni a cestovná kancelária Awertour v dňoch od 30.3.-4.4.2016 pozývajú na 
pútnický zájazd do Ríma na Európsky kongres o Božom milosrdenstve. Bohatý 
program kongresu vyvrcholí 3. apríla 2016 slávnostnou svätou omšou na Námestí 
sv. Petra, celebrovanou pápežom Františkom. Program a podrobné informácie 
nájdete na nástenke. 

 Vzadu na stolíku je výkaz o činnosti charitatívnosociálneho centra Najsvätejšej 
Trojice v Brezne za rok 2015. 

 Katolícke noviny v čísle 3 sa zameriavajú na projekty pomoci utečencom, ktoré 
boli financované zo zbierky slovenských veriacich; vysvetľujú, kde a ako možno 
získať jubilejné odpustky v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva; venujú sa 
spiritualite svätej Terézie z Lisieux. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 350,- €, z toho v Jasení 195,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


