
P R E D A J N Á                                 13.01.2013 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 13.01.2013 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 14.01.2013 1730 Aid. 
Utorok 15.01.2013 1730 Aid. 
Streda 16.01.2013 1730 Za † Jozefa Cibuľu 1. výr. 
Štvrtok 17.01.2013 1730 Aid. 
Piatok 18.01.2013 1730 Za † Emíliu a manžela 
Sobota 19.01.2013 800 Za † Miroslava Slamku v nedožité  46. narodeniny 

Nedeľa 20.01.2013 
700 

 
945 

Za † Dušana Fortiak 10. výr. 
  
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme ešte raz poďakovať všetkým 
farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, ktorí nám 
svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu a taktiež odpustovú slávnosť nášho chrámu. Nech 
Vás žehná Božie Dieťa a Panna Mária vyprosuje hojne milosti. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.  
 Od piatku 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Biblickým textom na tento rok sú slová: „Čo žiada od nás Boh?“, ktoré vychádzajú z knihy proroka 
Micheáša (Mi 6, 6–8). Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo štvrtok 
24. januára. 

 V piatok 18. januára o 17:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 19. 
januára vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých 
birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V sobotu 19. januára pozývame na farský úrad deti a mládež, ktorá chodila s nami po kolede. 
Pôjdeme na Bowling do Brezna. Stretneme sa pred farským úradom o 13:10 hod. Keď bude 
veľký záujem, tak budeme potrebovať niektorého z rodičov s autom aby nám pomohol dostať 
sa do Brezna. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Na budúci utorok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta 
Pallottiho. Preto od dnešného dňa začíname novénu pred slávnostnou Vincenta Pallotiho, ktorá 
bude vždy po sv. omši. 

 V Katolíckych novinách, v rubrike Rok viery si nájdeme zamyslenie nad tajomstvom 
Najsvätejšej Trojice a jej vnútorného života, ktorého prejavom je spoločenstvo; a listáreň 
odpovedá na otázku ako možno získať odpustky v Roku viery. 

 Dnes po sv. omší o 9:45 budú členky Ružencového Bratstva oboznámené s hospodárením za 
rok 2012. Veľmi prosíme o účasť. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.  
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petríkovej. 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                                        13.01.2013 

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK:   Spomienka    Sv. Antona, opáta 
ÚMYSLY: 

 

13.1. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Gizelu, Jozefa Pavliakových a ich deti 
11:00 Za  Annu, Jozefa Beraxových a dcéru Vieru 

15.1. Utorok 16:30 Za  rodičov Annu, Ľudovíta a Štefana 
16.1. Streda 16:30 Za  Ivana Králika a rodičov 
17.1. Štvrtok 16:30 Za  Veroniku a Mareka Núterových 
18.1. Piatok 16:30 Za  Martu Hôrčikovú 
19.1. Sobota 9:00 Aid. 

   

20.1. 

 

Nedeľa 8:30 Za  Annu Barbierikovú 3. výr. a jej rodičov 
11:00 Aid. 

OZNAMY: 

 Dnešným dňom sa končí vianočné obdobie. Chceli by sme ešte raz poďakovať všetkým 
farníkom, ktorí sa zapojili do vianočnej výzdoby ako aj pani organistke a spevokolu, ktorí 
nám svojim úsilím spríjemnili vianočnú liturgiu. Nech Vás žehná Božie Dieťa a Panna 
Mária vyprosuje hojne milosti. 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Od piatku 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Biblickým textom na tento rok sú slová: „Čo žiada od nás Boh?“, ktoré vychádzajú z knihy 
proroka Micheáša (Mi 6, 6–8). Zvlášť na tento úmysel sa budeme modliť na omši 
a poklone vo štvrtok 24. januára. 

 V piatok 18. januára o 17:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. A v sobotu 
19. januára vo farskej klubovni o 10:30 hod. bude birmovanecké stretnutie pre všetkých 
birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je povinná! 

 V sobotu 19. januára pozývame na farský úrad deti a mládež, ktorá chodila s nami po 
kolede. Pôjdeme na Bowling do Brezna. Stretneme sa pred farským úradom o 13:10 hod. 
Keď bude veľký záujem, tak budeme potrebovať niektorého z rodičov s autom aby nám 
pomohol dostať sa do Brezna. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Na budúci utorok 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta 
Pallottiho. Preto od dnešného dňa začíname novénu pred slávnostnou Vincenta Pallotiho, 
ktorá bude vždy po sv. omši. 

 V Katolíckych novinách, v rubrike Rok viery si nájdeme zamyslenie nad tajomstvom 
Najsvätejšej Trojice a jej vnútorného života, ktorého prejavom je spoločenstvo; a listáreň 
odpovedá na otázku ako možno získať odpustky v Roku viery. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 Na kostol bohuznáma osoba 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 týždňa. 


