
P R E D A J N Á                                      27.01.2019 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
SOBOTA    Sviatok     Obetovanie Pána 

ÚMYSLY 
Nedeľa 27.1. 945 Za farníkov 
Streda 30.1. 1700 Za † Antona Simana 20. výr. 
Piatok 1.2. 1715 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 2.2. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 3.2. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V stredu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 

omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 1. februára od 10:00 hod. Sv. 
omša bude o 17:15 hod. a po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  

 2. februára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom 
kostole o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša zo sviatku Obetovania 
Pána. Na začiatku sv. omši bude posvätenie Hromníc. 

 2. februára je taktiež Svetový deň zasväteného života. Vo farnosti Brezno-mesto 
bude stretnutie zasvätených osôb rožňavskej diecézy. Začne sa vo farskom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie o 9:30 hod. Fatimskou pobožnosťou, následne o 10:30 
hod. bude sv. omša.  

 V nedeľu 3. februára liturgická spomienka na sv. Blažeja sa neslávi, ale po omši 
bude spoločné svätoblažejské požehnanie. 

 Katolícke noviny v čísle 4 vysvetľujú, že hodnovernosť biblických textov preveril 
čas; zameriavajú sa na hospodárenie s peniazmi; približujú históriu úcty k svätej 
Filoméne. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Predajnej 175,- 
€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

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

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



J A S E N I E                                           27.01.2019 

Farské oznamy na 3. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
SOBOTA    Sviatok     Obetovanie Pána 

ÚMYSLY 
 

27.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich detí 
11:00 Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie za dožité roky 

29.1. Utorok 16:00 Za  Emíliu a Jozefa Škultetyových 2. výr. 
31.1. Štvrtok 16:00 Za  Michala a Martu Demeterových a ich rodičov 

1.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
 

3.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Dávida Zohna 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 1. februára od 8:00 hod. Poklona k Oltárnej sviatosti 
bude pred sv. omšou. 

 2. februára máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude vo farskom kostole 
o 16:00 hod., následne o 17:00 hod. bude sv. omša zo sviatku Obetovania Pána. Na 
začiatku sv. omši bude posvätenie Hromníc. 

 2. februára je taktiež Svetový deň zasväteného života. Vo farnosti Brezno-mesto 
bude stretnutie zasvätených osôb rožňavskej diecézy. Začne sa vo farskom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie o 9:30 hod. Fatimskou pobožnosťou, následne o 10:30 
hod. bude sv. omša. 

 V nedeľu 3. februára lit. spomienka na sv. Blažeja sa neslávi, ale po omši bude 
spoločné svätoblažejské požehnanie. 

 Katolícke noviny v čísle 4 vysvetľujú, že hodnovernosť biblických textov preveril 
čas; zameriavajú sa na hospodárenie s peniazmi; približujú históriu úcty k svätej 
Filoméne. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 560,- €, z toho v Jasení 385,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

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


