
Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
(11.11.2012) 

P R E D A J N Á 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  
SOBOTA:    Spomienka:  Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 

Nedeľa 11.11.2012 
700 

 

945 

Za † manžela Tibora Sekáča, syna, a rodičov Mikloškových
 

Za farníkov 
Pondelok 12.11.2012 1730 Aid. 
Utorok 13.11.2012 1730 Aid. 
Streda 14.11.2012 1730 Za † Karola a Annu 
Štvrtok 15.11.2012 1730 Aid. 
Piatok 16.11.2012 1730 Za † Margitu a sestry 
Sobota 17.11.2012 800 Poďakovanie za Božie milosti pri príležitosti životného jubilea 

Nedeľa 18.11.2012 
700 

 

945 

Za † rodičov Milana a Silviu 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok 16. novembra o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 
17. novembra v Predajnej vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V sobotu 17. novembra sa uskutoční vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Brezne – mesto Modlitbový evanjelizačný deň, na ktorý všetkých srdečne pozývame. 
Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 18. novembra bude o 15:30 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka sa to detí zo ZŠ v Predajnej. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Už dnes oznamujeme, že v sobotu 24. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom 
patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude vdp. farár Gregor Rydzewski. Svätá omša v tento deň 
v Predajnej nebude. Všetci Predajňania sú srdečne pozvaní. 

 V nedeľu 25. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 7:30 z námestia, vrátime sa neskorým 
popoludním. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii najneskôr do 15. novembra. 
Cena púte bude vo výške okolo 8,- €. 

 V Katolíckych novinách môžeme nájsť odpovede na otázky: ako môžeme Boha spoznať 
a uveriť v neho, a ako ľahšie prekonať bolestnú skutočnosť zo straty svojich najbližších 
a zmobilizovať sily na cestu vpred. 

 Pri príležitosti Pallotínských osláv ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2013. Cena je 
3,- €. 

 Zajtra t.j. pondelok o 9:30 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 Dnes bola farská zbierka. 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.



 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
(11.11.2012) 

J A S E N I E 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  
SOBOTA:    Spomienka:   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 

 
11.11 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Martina Demetera, jeho rodičov a súrodencov 
11:00 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre 80-ročnú jubilantku 

13.11 Utorok 16:30 Za  Petra Turňu v nedožitých 39. narodenín 
14.11 Streda 16:30 Za  Imricha Hôrčika 5. výr. 
15.11 Štvrtok 16:30 Za  Štefana Murína a rodičov 
16.11 Piatok 16:30 Za  Martu Ambrózovú 2. výr. a jej otca Jozefa 
17.11 Sobota 9:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 

   

18.11 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Máriu, Emila Sekáčových a brata Ondreja  
11:00 Za  rodičov, Martina, manželku Alžbetu a súrodencov 

OZNAMY: 
 Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 V piatok 16. novembra o 17:30 hod. v Jasení bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 
17. novembra v Predajnej vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie 
pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V sobotu 17. novembra sa uskutoční vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Brezne – mesto Modlitbový evanjelizačný deň, na ktorý všetkých srdečne pozývame. 
Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 18. novembra bude o 15:30 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka sa to detí zo ZŠ v Predajnej. 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Už dnes oznamujeme, že v sobotu 24. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. 
Kataríny Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude vdp. farár Gregor Rydzewski. Všetkých už teraz srdečne 
pozývame. 

 V nedeľu 25. novembra na slávnosť Krista Kráľa, organizujeme púť do Hronského 
Beňadiku. Odchod autobusu bude o hod. 7:30 z námestia v Predajnej, vrátime sa neskorým 
popoludním. Cena púte bude vo výške okolo 8,- €. 

 V Katolíckych novinách môžeme nájsť odpovede na otázky: ako môžeme Boha spoznať 
a uveriť v neho, a ako ľahšie prekonať bolestnú skutočnosť zo straty svojich najbližších 
a zmobilizovať sily na cestu vpred. 

 Pri príležitosti Pallotínských osláv ponúkame Vám katolícky kalendár na rok 2013. Cena je 
3,- €. 

 Zajtra t.j. pondelok o 9:30 hod. pozývame na brigádu na Kalváriu. Budeme upratovať lístie. 
 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibulovej. Ďakujeme za upratanie včera. 

 

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


