
P R E D A J N Á                                      18.05.2014 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 18.05.2014 
700 

 

945 

Za † Zoltána 1. výr.  
 

Za farníkov 
Pondelok 19.05.2014 1830 Aid. 
Utorok 20.05.2014 1830 Aid. 
Streda 21.05.2014 1830 Aid. 
Štvrtok 22.05.2014 1830 Aid. 
Piatok 23.05.2014 1830 Aid. 
Sobota 24.05.2014 800 Aid. 

Nedeľa 25.05.2014 
700 

 

945 

Za † Vojtecha - Urbana Kuracinu  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 

pobožnosti. 
 Zajtra, t.j. pondelok 19. mája popoludní o 17:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni 

stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V piatok 23. mája o 19:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre prvoprijímajúce 
deti. Na nácvik pozývame aj ostatné deti a mládež. 

 V sobotu 24. mája od 9:00 hod. pozývame do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Brezne na dekanátne stretnutie pre snúbencov, manželov a takých, čo spolu chodia, pod 
názvom Milovať a ctiť navždy. Hosťom bude poslanec NR SR Richard Vašečka. Vstupné 
zdarma. 

 Katolícke noviny sa venujú misijnému poslaniu Cirkvi v súčasných podmienkach; - 
zameriavajú sa na eurovoľby; - prinášajú rozhovor s novým šéfredaktorom Katolíckych 
novín Marianom Šurábom; a v prílohe sú letáky vo formáte A4 s reprodukciami fotografií 
sv. Jána XXIII. a sv. Jána Pavla II.  

 Púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na stretnutie Rodiny 
Nepoškvrnenej dňa 31. mája t.j. sobota sa uskutočni. Čas odchodu autobusu bude 
oznámený neskôr. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 168,- € a 20 centov. Z toho 
v Predajnej 65,- € a 50 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Dnes bola farská zbierka, ktorá je určená na splatenie prístrešku. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltanyovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           18.05.2014 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

18.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána a Annu Košíkových a syna Jána 

11:00 Za  sestru, brata a rodičov 
20.5. Utorok 17:30 Za  Jána Cibuľu a rodičov 
21.5. Streda 17:30 Aid. 
22.5. Štvrtok 17:30 Za  Paulinu a Antona Zelenčíkových, a Štefana Halgaša 
23.5. Piatok 17:30 Aid. 
24.5. Sobota 9:00 Aid. 

 

25.5. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Annu Mikloškovú 1. výr. a manžela Kolomana 

10:30 Za prvoprijímajúce deti 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej 

pobožnosti. 
 Zajtra, t.j. pondelok 19. mája popoludní o 17:00 hod. sa vo farskej klubovni uskutočni 

stretnutie farskej ekonomickej rady. Pozývame všetkých členov. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V sobotu 24. mája od 9:00 hod. pozývame do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Brezne na dekanátne stretnutie pre snúbencov, manželov a takých, čo spolu chodia, pod 
názvom Milovať a ctiť navždy. Hosťom bude poslanec NR SR Richard Vašečka. Vstupné 
zdarma. 

 Na budúcu nedeľu 25. mája v Jasení budeme prežívať slávnosť Prvého sv. Prijímania. 
Druhá sv. omša bude o pol hodiny skôr, čiže o 10:30. Sv. spoveď deti pred 1. sv. prijímaním 
bude v sobotu 24. mája o 9:30 hod. Rodičov prvoprijímajúcich deti a ich rodiny prosíme, 
aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. 

 Nácvik pre deti pred slávnosťou bude v stredu po sv. omši o 17:30 hod. 
 Katolícke noviny sa venujú misijnému poslaniu Cirkvi v súčasných podmienkach; - 

zameriavajú sa na eurovoľby; - prinášajú rozhovor s novým šéfredaktorom Katolíckych 
novín Marianom Šurábom; a v prílohe sú letáky vo formáte A4 s reprodukciami fotografií 
sv. Jána XXIII. a sv. Jána Pavla II.  

 Púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na stretnutie Rodiny 
Nepoškvrnenej dňa 31. mája t.j. sobota sa uskutočni. Čas odchodu autobusu bude 
oznámený neskôr. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 168,- € a 20 centov. Z toho 
v Jasení 102,- € a 70 centov. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 

 Na kostol bohuznáma rodina obetovala 100,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol 
 

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

 


