
P R E D A J N Á                                     15.12.2019 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

ÚMYSLY 
Nedeľa 15.12. 945 Za † Paľka 
Streda 18.12. 630 Za † rodičov Vojtecha a Annu Čunderlíkových a Dušana Koralku 
Piatok 20.12. 1700 Za † Máriu Révajovú 
Sobota 21.12. 730 Za farníkov 
Nedeľa 22.12. 945 Za † Annu, Vojtecha, Jána Beraxových a ich rodičov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V pondelok 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 18.12. od 10:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Predajnej. V sakristii je listina na 

ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie pred 
vianočnými sviatkami. 

 V najbližšiu sobotu 21. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. zmierenia. Spovedať 
budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00 do 18:00 hod. Prosíme, aby ste si 
sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. Na nástenke je rozpis spovedania v celom 
breznianskom dekanáte. Sv. omša v sobotu bude ráno o 7:30 hod. 

 Pripomínam o posvätení príbytkov počas koledy. Prosím o odovzdanie návratiek do 20.12. aby 
som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. S pastoračnou návštevou chcem začať 
už medzi sviatkami. 

 V piatok 20.12. o 16:00 hod. pozývam do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce chodiť po 
kolede. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosím, aby tí čo si vzali kartičky, priniesli svoj 
dar do sakristie alebo na farský úrad. Ku darom priložte aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme 
za Vaše obetavé srdce. 

 Katolícke noviny v čísle 50 vysvetľujú, prečo dal Boh Panne Márii výnimočné privilégium – 
uchránenie od dedičného hriechu; prinášajú rozhovor so sprievodcom pútnikov, kňazom 
Jánom Majerníkom o pútnickom mieste v mexickom Guadalupe; prinášajú rozhovor 
s filmovým architektom Tomášom Berkom o tom, prečo filmári milujú Kapitulskú ul. 
v Bratislave, ale aj celé Slovensko. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

 Na budúci pondelok tj. 23.12. o 8:30 hod. sa budú vyzdobovať stromčeky a pripravovať 
betlehem. Samozrejme prosíme o pomoc každého dobrovoľníka. Prosíme aby si našla čas a 
prišla pomôcť aj naša mládež.  

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



 

J A S E N I E                                          15.12.2019 

Farské oznamy na 3. Adventnú nedeľu 
Nedeľa Gaudete 

ÚMYSLY 
 

15.12. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Emila Kordíka a syna Milana 
11:00 Za  Emila Demetera 

17.12. Utorok 16:00 Za  manžela Eugena, zaťa Jozefa a dcéru Danielu 
19.12. Štvrtok 6:30 Za  Martušku Ambrozovú, jej rodičov a starých rodičov Košíkových 

 

22.12. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu a Emila Sekáčových a brata Ondreja 
11:00 Za  Elenu Kordíkovú 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V pondelok 16. decembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 18.12. od 8:00 hod. pôjdem ku našim chorým v Jasení. V sakristii je listina na 

ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté prijímanie 
pred vianočnými sviatkami. 

 V najbližšiu sobotu 21. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. zmierenia. 
Spovedať budeme v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 16:00 do 18:00 hod. 
Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. Na nástenke je 
rozpis spovedania v celom breznianskom dekanáte. 

 Pripomínam o posvätení našich príbytkov počas koledy. Prosím o odovzdanie 
návratiek do 20.12. aby som mohol na budúcu nedeľu vyhlásiť poriadok koledy. 
S pastoračnou návštevou chcem začať už medzi sviatkami. 

 V piatok 20.12. o 16:00 hod. pozývam do farskej klubovne deti a mládež, ktorá chce 
chodiť po kolede. 

 Dnes končíme darčekovú akciu v našej farnosti. Prosím, aby tí čo si vzali kartičky, 
priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský úrad. Ku darom priložte aj kartičku s 
číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce. 

 Katolícke noviny v čísle 50 vysvetľujú, prečo dal Boh Panne Márii výnimočné 
privilégium – uchránenie od dedičného hriechu; prinášajú rozhovor so sprievodcom 
pútnikov, kňazom Jánom Majerníkom o pútnickom mieste v mexickom Guadalupe; 
prinášajú rozhovor s filmovým architektom Tomášom Berkom o tom, prečo filmári 
milujú Kapitulskú ul. v Bratislave, ale aj celé Slovensko. 

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

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


