
Farské oznamy 
29. nedeľa cez rok 

(21.10.2012) 
P R E D A J N Á 

 

 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 21.10.2012 
700 

 
945 

Aid. 
 
Za farníkov 

Pondelok 22.10.2012 1830 Za † Emila Kohútika 
Utorok 23.10.2012 1830 Za † Jozefa Králika, rodičov Emíliu a Štefana 
Streda 24.10.2012 1830 Za zdravie a Božiu pomoc pri dožitých 21 rokov pre Renka 
Štvrtok 25.10.2012 1830 Za † rodičov Máriu a Michala Haviar  
Piatok 26.10.2012 1830 Za pomoc Božiu c chorobe pre Marianku 
Sobota 27.10.2012 800 Aid. 

Nedeľa 28.10.2012 
700 

 
945 

Za † manželov Jozefa a Emíliu Mútiš a syna Jozefa 
  
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. Prosíme rodičov, 
aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili.  

 V najbližší piatok 26. októbra po večernej sv. omši v Predajnej (okolo 19:00 hod.) bude 
stretnutie miništrantov a kandidátov. 

 V sobotu 27. októbra o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre deti 
a mládež. 

 Taktiež v sobotu, v Brezne, v kostole na Mazorníku sa uskutoční stretnutie 
manželských párov breznianskeho dekanátu. Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 28. októbra bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka sa to detí zo ZŠ v Predajnej. 

 Katolícke noviny v rubrike duchovná obnova nám ponúkajú pohľad na život očami sv. 
Terézie Avilskej a z perspektívy večnosti; a taktiež mapujú otvorenie Roka viery vo 
Vatikáne a v jednotlivých slovenských diecézach. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 341 €, 86 centov, pričom v 
Predajnej: 134 €, 16 centov a v Jasení: 207 €, 70 centov. Pán Boh zaplať za Vaše 
milodary. 

 Dnes bola zbierka na misie. 
 Na kostol a misie bohuznáma osoba obetovala 50,- a 100,- eur. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

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

 

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

  



Farské oznamy 
29. nedeľa cez rok 

 (21.10.2012) 

J A S E N I E 
ÚMYSLY: 

 
21.10 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila Demetera, rodičov a sestru Annu 
11:00 Za  Annu Kánovú 

23.10  Utorok 17:30 Poďakovanie za dožitie požehnaného veku jubilantky 
s prosbou o zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života  

24.10  Streda 17:30 Za  Máriu, Jozefa Sekáčových a syna Jozefa 1. výr.  
25.10  Štvrtok 17:30 Za  Jozefa, manželku Annu a syna Jozefa 
26.10  Piatok 17:30 Za  Ľubomíra Pšenku 
27.10  Sobota 9:00 Za  Mareka Sanitru a manželku Máriu 

   

28.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  syna Jána Miklošku 
11:00 Za  Antona Chromeka 

 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V utorok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež. Prosíme rodičov, 
aby deťom pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V najbližší piatok 26. októbra po večernej sv. omši v Jasení (okolo 18:00 hod.) bude 
stretnutie miništrantov a kandidátov. 

 V sobotu 27. októbra o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre deti 
a mládež. 

 Taktiež v sobotu, v Brezne, v kostole na Mazorníku sa uskutoční stretnutie 
manželských párov breznianskeho dekanátu. Podrobný program je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 28. októbra bude o 14:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. Týka sa to deti zo ZŠ v Predajnej. 

 Katolícke noviny v rubrike duchovná obnova nám ponúkajú pohľad na život očami sv. 
Terézie Avilskej a z perspektívy večnosti; a taktiež mapujú otvorenie Roka viery vo 
Vatikáne a v jednotlivých slovenských diecézach. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 341 €, 86 centov, pričom v Jasení: 
207 €, 70 centov a v Predajnej: 134 €, 16 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Dnes bola zbierka na misie.  
 O upratovanie kostola sa postará 5. pani Mikloškovej. Ďakujeme za upratanie včera.  
 
 

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


