
P R E D A J N Á                                      07.06.2015 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA   Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 07.06. 945 Za Ružencové Bratstvo 

Pondelok 08.06. 1800 Poďakovanie za 70. rokov pre Milana a 40. rokov pre 
syna a prosba o Božie milosti 

    
Streda 10.06. 1800 Aid. 
    
Piatok 12.06. 1800 Za † rodičov a súrodencov 

Sobota 13.06. 1700 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Za farníkov 

Nedeľa 14.06. 945 Za uzdravenie Toma 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k Božskému 

Srdcu Ježišovmu. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 V sobotu 13. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s 
modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývam. 

 Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne organizuje dňa 13.6.2015 od 9.00 - 13.00 hod. 
burzu oblečenia a topánok pre deti a dospelých. Burza sa uskutoční  vo farskom 
dvore (bývalá tržnica). Vyzbierané  dobrovoľné príspevky za veci, budú použité na 
zakúpenie stravy a darčekov pre rodiny a deti na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 
28.6.2015 a pre potreby rodín v hmotnej núdzi. 

 Katolícke noviny s prílohou novokňazi, prinášajú rozhovor s Mons. Ľudovítom 
Balážim; zameriavajú sa na výnimočnosť kňazského povolania; prinášajú svedectvá 
matiek kňazov; predstavujú Školské sestry sv. Františka. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Lányovej. Ďakujem 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                                           07.06.2015 

Farské oznamy na 10. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Barnabáša, apoštola 
PIATOK    Slávnosť   Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
SOBOTA   Spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

ÚMYSLY: 
 

07.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Annu Mikloškovú a manžela Kolomana 

09.6. Utorok 15:30 Pohrebná sv. omša za  Agnesu Jakubcovú 
    

11.6. Štvrtok 17:00 Za  Milana Hôrčíka a jeho rodičov, Martu a Mareka Hôrčíkových 
12.6. Piatok 17:00 Za  Máriu Jakubcovú a rodičov Demeterových 
13.6. Sobota 17:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

      

14.6. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Košíka a manželku, a syna Jána 
11:00 Za  Jozefa a Máriu Kochanových a syna Emila 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude.  
 V mesiaci jún sa každý deň v týždni na záver sv. omši modlime litánie k Božskému 

Srdcu Ježišovmu. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 

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

 V sobotu 13. júna budeme prežívať na našej Kalvárii Fatimskú pobožnosť. 
Zhromažďujeme sa pod Kalváriou o 17:00 hodine. Spolu so sochou Panny Márie a s 
modlitbou posvätného ruženca pôjdeme hore na sv. omšu. Všetkých srdečne 
pozývam. Prosím farníkov z Jasenia o pripravenie kaplnky. 

 Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne organizuje dňa 13.6.2015 od 9.00 - 13.00 hod. 
burzu oblečenia a topánok pre deti a dospelých. Burza sa uskutoční  vo farskom 
dvore (bývalá tržnica). Vyzbierané  dobrovoľné príspevky za veci, budú použité na 
zakúpenie stravy a darčekov pre rodiny a deti na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 
28.6.2015 a pre potreby rodín v hmotnej núdzi. 

 Katolícke noviny s prílohou novokňazi, prinášajú rozhovor s Mons. Ľudovítom 
Balážim; zameriavajú sa na výnimočnosť kňazského povolania; prinášajú svedectvá 
matiek kňazov; predstavujú Školské sestry sv. Františka. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. Ďakujem všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
 

 

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


