
P R E D A J N Á                                      26.02.2017 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY 

Nedeľa  26.02. 945 Za farníkov 
Pondelok 27.02. 1700 Za † Gizelu Franekovú 40. výr., manžela Jána a syna Jána 
Streda 01.03. 1700 Za † Máriu Šulkovú 
Štvrtok 02.03. 1700 Za † rodičov Jozefa a Valériu nedož. 76. rokov 
Piatok 03.03. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 04.03. 1700 Prvá sobota – fatimský deviatnik 
Za farníkov 

Nedeľa 05.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 1. marca začíname obdobie Veľkého pôstu. Veľkým pôstom sa pripravujeme na 

Veľkú noc – najväčší sviatok kresťanstva. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia 
duchovného života, vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa 
máme usilovať zmeniť svoje zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli 
polepšiť. Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude 
obrad posypania hláv popolom na znak nášho pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú pol hodiny pred sv. 
omšou, v stredy pre dospelých a v piatky pre deti a mládež. Prosíme rodičov a starých 
rodičov, aby naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú cestu 
budeme modliť o 15:00 hod. v kostole alebo na našej Kalvárii. 

 Zajtra s deťmi ideme na výlet do SNV. Stretneme sa na fare o 9:30 hod. Deti nech si 
zoberú zdravotné preukazy a kto ma aj kartu na autobus. Vrátime sa vo štvrtok po obede. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 3. marca od 8:30 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti.  

 4. marca máme prvú sobotu v mesiaci a náš „fatimský deviatnik“. Fatimskú pobožnosť 
začneme o 17:00 hod. a následne bude sv. omša. 

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podoprú breznianskej 
charity a občianskeho združenia Nádej pre beznádej. 

 Katolícke noviny v čísle 8. sa zameriavajú na dôveru v Boha, ktorá odbúrava starosť 
o zajtrajšok; pripomínajú si život a dielo nedávno zosnulého biskupa Jozefa Zlatňanského; 
venujú sa téme manželstva a rozprávajú sa s dvojicami, ktoré sa brali ešte počas štúdia. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 413,- €, z toho v Predajnej 168,- €. Pán 
Boh zaplať za vaše milodary.  

 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

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



 

J A S E N I E                                           26.02.2017 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY 

 
26.2. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu Bartošovú 1. výr. 
11:00 Za  Dušana Kvačkaja 1. výr. a svokrovcov Jozefa a Oľgu 

28.2. Utorok 16:00 Aid. 
1.3. Streda 16:00 Aid. 
2.3. Štvrtok 16:00 Aid. 
3.3. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
4.3. Sobota 16:00 Prvá sobota - fatimský deviatnik 

Za  Margitu Kňazovickú 30. deň 
 

5.3. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Švaba 1. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu 1. marca začíname obdobie Veľkého pôstu. Veľkým pôstom sa pripravujeme na Veľkú 

noc – najväčší sviatok kresťanstva. Veľký pôst ma byť obdobím zintenzívnenia duchovného 
života, vnútorného očisťovania, usporiadania hodnôt, obdobím, kedy sa máme usilovať zmeniť 
svoje zmýšľanie a život. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na 
Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas omše bude obrad posypania hláv popolom na znak 
nášho pokánia. 

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú pol hodiny pred sv. omšou, 
v stredy pre dospelých a v piatky pre deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby naše 
deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. V nedele sa Krížovú cestu budeme modliť o 15:00 
hod. v kostole alebo na našej Kalvárii. 

 Zajtra s deťmi ideme na výlet do SNV. Stretneme sa na fare o 9:30 hod. Deti nech si zoberú 
zdravotne preukazy a kto ma aj kartu na autobus. Vrátime sa vo štvrtok po obede. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdeme v piatok 3. marca od 8:00 hod. Pred sv. omšou bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 4. marca máme prvú sobotu v mesiaci a náš „fatimský deviatnik“. Fatimskú pobožnosť začneme 
o 16:00 hod. a následne bude sv. omša. 

 Vzadu na stolíku sú vyložené žiadosti o darovaní 2 % z dane na podoprú breznianskej 
charity a občianskeho združenia Nádej pre beznádej. 

 Katolícke noviny v čísle 8 sa zameriavajú na dôveru v Boha, ktorá odbúrava starosť o zajtrajšok; 
pripomínajú si život a dielo nedávno zosnulého biskupa Jozefa Zlatňanského; venujú sa téme 
manželstva a rozprávajú sa s dvojicami, ktoré sa brali ešte počas štúdia. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 413,- €, z toho v Jasení 245,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 20,- eur. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

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


