
Farské oznamy 
Nedeľa Svätej Rodiny 

(26.12.2010) 
P R E D A J N Á 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:          Sviatok:     Sv. Jána, apoštola a Evanjelistu 
UTOROK:              Sviatok:      Svätých neviniatok 

 

SOBOTA:  Slávnosť:  PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 26.12.2010 
700 

 

945 

† Štefana Michalčíka   
 

Za farníkov 
Pondelok 27.12.2010 1800 aid 
Utorok 28.12.2010 1800 † Štefana Michalčíka a rodičov 
Streda 29.12.2010 1800 † Tomáša Bučku (v nedožitých 60 rokov.) 
Štvrtok 30.12.2010 1800 † rodičov: Annu a Ladislava 
Piatok 31.12.2010 1700 Poďakovanie za uplynulý rok 
Sobota 01.01.2011 0945 Za farníkov 

Nedeľa 02.01.2011 
700 

 

945 

Za farníkov 
  
Za Ružencové Bratstvo 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V Katolíckych Novinách si môžeme nájsť vianočnú prílohu s predvianočnými 
a štedrovečernými rituálmi ako aj niektoré ponuky jedál zo štedrovečerného stola. 
Dnešné číslo je na dva týždne, preto cena tohto vydania je 80 centov. 
 V piatok sa končí rok 2010. Sv. omša s ďakovnou pobožnosťou bude o 1700 
hod. 
 V Sobotu  máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Sv. omša 
bude len jedna o 945 hod.  
 Na budúcu nedeľu 2 januára od 15 hodiny začíname s posväcovaním našich 
príbytkov. Budeme to robiť spolu s našimi deťmi, ktoré nám budú prednášať vianočné 
vinše. V nedeľu pôjdeme ulicami: Kalvárskou, Podhrádkom a Kramlištím. Ďalšie ulice 
nahlásime na budúcu nedeľu.  
 V nedeľu 9 januára budeme  v našej farnosti prežívať odpust Troch Kráľov. Našu farnosť 
navštívi grécko – katolícky kňaz, farár z Brezna: otec Ján Kovaľ. V tento deň 
popoludní o 15 hod. bude v našom kostole aj koncert v podaní chrámového zboru 
apoštola Pavla z Brezna. Uctime si ich prítomnosť našou prítomnosťou.  
 O upratovanie kostola sa postará prvá skupina ruže p. Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí  upratali kostol pred sviatkami. 

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 
a Božie požehnanie počas celého týždňa. 
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J A S E N I E 
 
 

OZNAMY: 
 V Katolíckych Novinách si môžeme nájsť vianočnú prílohu s predvianočnými 
a štedrovečernými rituálmi ako aj niektoré ponuky jedál zo štedrovečerného stola. 
Dnešné číslo je na dva týždne, preto cena tohto vydania je 80 centov. 
 V piatok sa končí rok 2010. Sv. omša s ďakovnou pobožnosťou bude o 1700 
hod. 
 V Sobotu  máme slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Sv. omša 
bude len jedna o 930 hod.  
 Na budúcu nedeľu 2 januára od 15 hodiny začíname s posväcovaním našich 
príbytkov. Budeme to robiť spolu s našimi deťmi, ktoré nám budú prednášať vianočné 
vinše. V nedeľu pôjdeme ulicami: Uhliskom, a Kramlištím. Ďalšie ulice nahlásime na 
budúcu nedeľu.  
 V nedeľu 9 januára budeme  v našej farnosti prežívať odpust Troch Kráľov. Našu farnosť 
navštívi grécko – katolícky kňaz, farár z Brezna: otec Ján Kovaľ. V tento deň 
popoludní o 15 hod. bude v našom kostole aj koncert v podaní chrámového zboru 
apoštola Pavla z Brezna. Uctime si ich prítomnosť našou prítomnosťou.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


