
P R E D A J N Á                                      26.11.2017 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 27.11. 1700 Za † Vincenta, zaťa, nevestu a vnuka 
Streda 29.11. 1700 Za † Máriu Moravčikovú 
Štvrtok 30.11. 1700 Za † rodinu Fongusovú a Glembovú 
Piatok 01.12. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 02.12. 1630 Za farníkov 
Nedeľa 03.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Ochotnícke divadlo v Divine a detský spevácky zbor nás dnes o 15:30 hod. pozýva do 

farského kostola v Brezne na divadelné predstavenie FATIMA. Plagát je na nástenke. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

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

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred sv. omšami. Ku 
chorým pôjdeme v piatok 1. decembra od 8:00 hod. Po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 2. decembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:30 
hod., následne bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach 
budeme posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej 
domácnosti. 

 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví 
budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho 
súčasťou bude v dňoch 1.-4.12.2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy 
Khazmee na Slovensku. Viac na stránke www.acn-slovensko.org.  

 Katolícke noviny v čísle 47 pozývajú na návštevu Starej Haliče, kde sú aj maličkosti 
zázrakmi; zameriavajú sa na spytovanie svedomia; odpovedajú na otázku, prečo 
nemožno popol zo zosnulého len tak rozsypať. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 990,- €, pričom v Predajnej 185,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 

piatok upratali kostol.  
 
 

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

http://www.acn-slovensko.org/


 

J A S E N I E                                           26.11.2017 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK    Sviatok      Sv. Ondreja, apoštola 

ÚMYSLY 
 

26.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Vierku Mukovú a rodičov 
11:00 Za  rodičov Štefana a Máriu, rodičov Jozefa a Máriu, a ich 

vnukov Milana a Jána 
28.11. Utorok 16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zimkovú 
29.11. Streda 16:00 Za  manžela Františka 
30.11. Štvrtok 16:00 Za  Jána Bellu 30. deň, manželku a syna 
1.12. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.12. Sobota 15:30 Aid. 

   
3.12. 

 
Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Juraja 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 Ochotnícke divadlo v Divine a detský spevácky zbor nás dnes o 15:30 hod. pozýva do farského 

kostola v Brezne na divadelné predstavenie FATIMA. Plagát je na nástenke. 
 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 tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred sv. omšami. Ku chorým v 

Jasení pôjdeme v piatok 1. decembra od 8:00 hod. Po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 V sobotu 2. decembra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 15:30 hod., 
následne bude sv. omša. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budeme 
posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti.  

 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu 
nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 
1.-4.12.2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na 
stránke www.acn-slovensko.org.  

 Katolícke noviny v čísle 47 pozývajú na návštevu Starej Haliče, kde sú aj maličkosti zázrakmi; 
zameriavajú sa na spytovanie svedomia; odpovedajú na otázku, prečo nemožno popol zo 
zosnulého len tak rozsypať. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 990,- €, pričom v Jasení 805,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Od Biskupského úradu v Rožňave sme na obnovu fasády dostali 4.000,- €. 
 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 Chceme ešte POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k príprave a 

skrášleniu odpustovej slávnosti. Nech Vám všetkým sv. Katarína Alexandrijská vyprosuje 
potrebné milosti. 

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

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

http://www.acn-slovensko.org/

