
P R E D A J N Á                                       22.02.2015 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 22.02. 945 Za † Miroslava 1. výr. 
Pondelok 23.02. 1730 Za † Zoltána 
    
Streda 25.02. 1730 Za † rodičov Júliu a Júliusa, a bratov 
    
Piatok 27.02. 1730 Poďakovanie za dožitých 86. rokov pre mamu Elenu 
Sobota 28.02. 1700 Za † Emila a Matildu Turčanových ich rodičov 
Nedeľa 01.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 

sviatosti. 
 Pripomíname, že v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 

V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden 
deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť 
našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V piatok 27. februára o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Občianske združenie Nádej pre beznádej vzniklo pri katolíckej charite v Brezne s myšlienkou 
aktívne sa zúčastňovať na pomoci charity a všetkých ktorí žijú v núdzi, alebo neodkladne 
potrebujú pomoc. Z vyzbieraných príspevkov a darov sa v roku 2014 podarilo občianskemu 
združeniu Nádej pre beznádej pomôcť Charitatívnosociálnemu centru Najsvätejšej Trojice v 
Brezne spolufinancovať mnoho projektov a aktivít, ktoré toto centrum v roku 2014 vykonalo. 
Jednalo sa napríklad o zateplenie priestorov charity, výmena okien, zavedenie vody do 
priestorov charity, kde sa dnes môžu sprchovať a vykonať si osobnú hygienu ľudia, ktorí sú 
bez domova, alebo v takej sociálnej núdzi, že nemajú doma možnosť si ju vykonať. Celkovo 
Občianske združenie Nádej pre beznádej poskytlo charite v Brezne približne 1.500,- €. Z týchto 
prostriedkov je financovaná aj naša charita v Jasení. V tomto roku sa po prvý krát uchádzame 
aj o 2% z Vašej dane. Prosíme Vás, pomôžte nám touto formou podporiť našu činnosť, 
pomôcť núdznym a všetkým tým, ktorí našu a aj Vašu pomoc tak veľmi potrebujú! 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na začiatok Pôstneho obdobia. Povzbudzujú k odvahe 
zmeniť svoj život počas 40 pôstnych dní; prinášajú rozhovor s jubilujúcim emeritným 
biskupom Štefanom Vrablecom; približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier Božského 
Vykupiteľa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 362,- € a 70 centov z toho v Predajnej 160,- 
€ a 70 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

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

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



  

J A S E N I E                                            22.02.2015 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY: 
 

22.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Milana Kvačkaja 
11:00 Za  Martu a Ondreja Šľuchových  

24.2. Utorok 16:30 Za  Máriu 
    

26.2. Štvrtok 16:30 Za  Juditu, Emila a rodičov 
27.2. Piatok 16:00 Za farníkov 

    
      

1.3. 

 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Sidóniu a Ondreja Demetera 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. Pomodlite sa ju prosím sami. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Pripomíname, že vo štvrtky a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 

V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden 
deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, zvlášť 
našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 Občianske združenie Nádej pre beznádej vzniklo pri katolíckej charite v Brezne s myšlienkou 
aktívne sa zúčastňovať na pomoci charity a všetkých ktorí žijú v núdzi, alebo neodkladne 
potrebujú pomoc. Z vyzbieraných príspevkov a darov sa v roku 2014 podarilo občianskemu 
združeniu Nádej pre beznádej pomôcť Charitatívnosociálnemu centru Najsvätejšej Trojice v 
Brezne spolufinancovať mnoho projektov a aktivít, ktoré toto centrum v roku 2014 vykonalo. 
Jednalo sa napríklad o zateplenie priestorov charity, výmena okien, zavedenie vody do 
priestorov charity, kde sa dnes môžu sprchovať a vykonať si osobnú hygienu ľudia, ktorí sú 
bez domova, alebo v takej sociálnej núdzi, že nemajú doma možnosť si ju vykonať. Celkovo 
Občianske združenie Nádej pre beznádej poskytlo charite v Brezne približne 1.500,- €. Z týchto 
prostriedkov je financovaná aj naša charita v Jasení. V tomto roku sa po prvý krát uchádzame 
aj o 2% z Vašej dane. Prosíme Vás, pomôžte nám touto formou podporiť našu činnosť, 
pomôcť núdznym a všetkým tým, ktorí našu a aj Vašu pomoc tak veľmi potrebujú! 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na začiatok Pôstneho obdobia. Povzbudzujú k odvahe 
zmeniť svoj život počas 40 pôstnych dní; prinášajú rozhovor s jubilujúcim emeritným 
biskupom Štefanom Vrablecom; približujú históriu a súčasnosť Kongregácie sestier Božského 
Vykupiteľa. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 362,- € a 70 centov z toho v Jasení 202,- €. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
 

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


