
P R E D A J N Á                                     10.03.2013 

Farské oznamy na 4. Pôstnu nedeľu 
 
 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 10.03.2013 
700 

 
945 

Za † rodičov Petra a Kláru 
 
Za farníkov 

Pondelok 11.03.2013 1730 Za † Jozefa Lányho a rodičov 
Utorok 12.03.2013 1730 Aid. 
Streda 13.03.2013 1730 Za † Vladimíra 

Štvrtok 14.03.2013 1730 Za † Máriu pri nedožitých 90. narodenín a rodičov 
Štelerových 

Piatok 15.03.2013 1730 Aid. 

Sobota 16.03.2013 800 Za † Annu a Júliusa Kleskeňových, ich rodičov  
a súrodencov 

Nedeľa 17.03.2013 
700 

 
945 

Za † Helenu Stierankovú 30. deň od smrti 
 
Za farníkov 

OZNAMY:   
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. Zajtra hodinu pred sv. 
omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. V piatok 
Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 17. marca bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Na budúci utorok 19. marca po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom 
úrade v Jasení, stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Katolícke noviny sa venujú poslednej generálnej audiencii Benedikta XVI. vo 
Vatikáne a jeho rozlúčke s veriacimi v pápežskom sídle Castel Gandolfo. Približujú 
tiež priebeh a dejiny konkláve. Rubrika Rok viery prináša zamyslenie nad Ježišovým 
umučením a jeho smrťou na kríži.   

 V sobotu 16. marca v Brezne-meste sa uskutoční Dekanátne stretnutie mládeže, 
ktoré prebieha po všetkých dekanátoch našej diecézy, ako príprava na Svetové dni 
mládeže v Riu a paralelne národné stretnutie v Ružomberku. Povzbudzujeme 
k účasti všetkých mladých. Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 V tomto týždni v sobotu 16. marca o 8:45 hod. bude v našom kostole veľké 
predveľkonočné upratovanie. Za upratovanie je zodpovedná celá naša farnosť. 
Preto prosíme, aby prišli nie len ženy z ruži ale aj mladšie ženy a pomohli najmä pri 
odprášeniu sôch po rekonštrukcii Božieho hrobu. Doneste si prosím so sebou 
metlu, vedro a handru. Buďme zodpovední za náš chrám. Nech sa tu počas sviatkov 
cítime príjemne a dobre. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          10.03.2013 

Farské oznamy na 4. Pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 

8:30 Za  rodičov Jozefa, manželku Annu a syna Jozefa   

10.3. 
 

Nedeľa 
11:00 Za  Jozefa Okosyho v nedožitých 60 rokov 

12.3. Utorok 16:30 Za  Margitu Šalgovú, rodinu Rybárovú, jej rodičov a sestru 
Emíliu 

13.3. Streda 16:30 Aid. 
14.3. Štvrtok 16:30 Za  rodičov Sojkových a Núterových 
15.3. Piatok 16:30 Za  manžela Jána Kubackého a rodičov 
16.3. Sobota 9:00 Za  rodičov Irenu a Michala 

8:30 Za  Jozefa Kvačkaja    

17.3. 

 

Nedeľa 
11:00 Za  Máriu, Mareka Sanitrových a ich rodičov 

 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod. V utorok hodinu 
pred sv. omšou bude „Večeradlo“, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 
V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 17. marca bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Na budúci utorok 19. marca po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude na obecnom 
úrade v Jasení, stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Katolícke noviny sa venujú poslednej generálnej audiencii Benedikta XVI. vo 
Vatikáne a jeho rozlúčke s veriacimi v pápežskom sídle Castel Gandolfo. 
Približujú tiež priebeh a dejiny konkláve. Rubrika Rok viery prináša zamyslenie 
nad Ježišovým umučením a jeho smrťou na kríži.   

 V sobotu 16. marca v Brezne-meste sa uskutoční Dekanátne stretnutie mládeže, 
ktoré prebieha po všetkých dekanátoch našej diecézy, ako príprava na Svetové dni 
mládeže v Riu a paralelne národné stretnutie v Ružomberku. Povzbudzujeme 
k účasti všetkých mladých. Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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

 


