
P R E D A J N Á                                      04.11.2018 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Sviatok      Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 4.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 7.11. 1700 Za † Annu Filipkovú 
Piatok 9.11. 1700 Za † rodičov Veroniku a Jána, bratov Jána a Jozefa 
Sobota 10.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu, jeho rodičov a svokrovcov 
Nedeľa 11.11. 945 Za † Martina Cibulu 

OZNAMY 
 Dnes o 15:00 hod. pozývam na cintorín na Korunku k Božiemu 

milosrdenstvu za zosnulých. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, 

a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 11.11. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V budove farského úradu v Brezne je otvorená klubovňa tu Som. Plagát 

s programom na november je na nástenke. 
 Katolícke noviny v čísle 44 sa zameriavajú na sté výročie vzniku prvej 

Československej republiky; prinášajú rozhovor s dekanom TF TU 
Milošom Lichnerom, ako čo najlepšie využiť „dušičkový“ čas; približujú, 
ako môže súčasného človeka obohatiť pobyt v pustovni. 
V Katolíckych novinách štartuje aj veľká predplatiteľská súťaž o 50 cien 
v hodnote viac ako 19 000€ vrátane osobného automobilu KIA Rio. 

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

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



J A S E N I E                                           04.11.2018 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PIATOK   Sviatok      Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

4.11. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodičia Kvačkajovci a Kučerovci a Juraj 

6.11. Utorok 16:00 Poďakovanie za 60. rokov spoločného života pre Valériu 
a Mariána Oravcových, a za zdravie a Božiu pomoc 

8.11. Štvrtok 16:00 Za  Šarlotu a Jána Ambrozových, ich rodičov a brata Štefana 
 

11.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Ľudmilu Novotnú 
11:00 Za  rodičov Demeterových a Kvačkajových 

OZNAMY  

 Dnes o 14:30 hod. pozývam na cintorín na Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu za zosnulých. 

 Od utorka sv. omše v Jasení v týždni budú o 16:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po omši 

bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúcu nedeľu 11.11. o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V budove farského úradu v Brezne je otvorená klubovňa tu Som. Plagát 

s programom na november je na nástenke. 
 Katolícke noviny v čísle 44 sa zameriavajú na sté výročie vzniku prvej 

Československej republiky; prinášajú rozhovor s dekanom TF TU 
Milošom Lichnerom, ako čo najlepšie využiť „dušičkový“ čas; približujú, 
ako môže súčasného človeka obohatiť pobyt v pustovni. 
V Katolíckych novinách štartuje aj veľká predplatiteľská súťaž o 50 cien 
v hodnote viac ako 19 000€ vrátane osobného automobilu KIA Rio. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

 

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


