
P R E D A J N Á                               06.01.2013 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
Slávnosť Zjavenia Pána 

 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 06.01.2013 1030 Za farníkov 
Pondelok 07.01.2013 1730 Aid. 
Utorok 08.01.2013 1730 Za † Annu Šimkovú 
Streda 09.01.2013 1730 Za † Lýdiu Mistríkovú 1. výr. 
Štvrtok 10.01.2013 1730 Za † rodinu Čumovú 
Piatok 11.01.2013 1730 Za † Jána Pavlika a Jána Frgelca 
Sobota 12.01.2013 800 Za † rodinu Holkovú 

Nedeľa 13.01.2013 
700 

 
945 

Za farníkov  
 
Za Ružencové Bratstvo 

 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude, ale o 17:00 hod. srdečne pozývame do 
spoločenského domu v Predajnej, kde sa nám predstaví spevom a vianočnými 
zvykmi folklórna skupina Čierťaž. Po vystúpení Vás pozývame na spoločné 
posedenie pri harmonike a občerstvení.  

 Chceme srdečne poďakovať všetkým osobám a rodinám, ktorý nás pozvali a prijali 
v tomto novom roku na pastoračnú návštevu – koledu. Nech Vás narodené dieťa 
Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom. Kto by ešte mal záujem o požehnanie 
domu môže sa prihlásiť tento posledný vianočný týždeň na farskom úrade.  

 Sv. omše v týždni budú opäť večer o 17:30 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 

 Duchovná obnova v Katolíckych novinách sa zamýšľa nad fenoménom krásy a tiež 
nad tým, aký je rozdiel medzi falošnou a skutočnou krásou; a listáreň odpovedá na 
otázku, prečo sa sviatok Panny Márie Bohorodičky slávi práve na Nový rok a či sa 
možno Panne Márii zasvätiť alebo zveriť. 

 Na budúcu nedeľu 13. januára o 15:00 hod. pozývame do kostola v Nemeckej kde 
sa uskutoční koncert študentov konzervatória z Banskej Bystrice. Koncert je 
zdarma. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  



 

J A S E N I E                                     06.01.2013 

Farské oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána 
Slávnosť Zjavenia Pána 

 
ÚMYSLY: 

6.1. Nedeľa 8:30 Za  Ružencové  Bratstvo 
8.1. Utorok 16:30 Poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božiu pomoc do 

ďalších rokov života jubilantke 
9.1. Streda 16:30 Aid. 

10.1. Štvrtok 16:30 Aid. 
11.1. Piatok 16:30 Za  Elenu, Ondreja Cevárových, syna a dcéru 
12.1. Sobota 9:00 Za  rodičov Veroniku a Mareka Núterových  

   

13.1. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Gizelu, Jozefa Pavliakových a ich deti 

11:00 Za  Annu, Jozefa Beraxových a dcéru Vieru 
 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Chceme srdečne poďakovať všetkým osobám a rodinám, ktorý nás pozvali a prijali 
v tomto novom roku na pastoračnú návštevu – koledu. Nech Vás narodené dieťa 
Ježiš naplní láskou, radosťou a pokojom. Kto by ešte mal záujem o požehnanie 
domu môže sa prihlásiť tento posledný vianočný týždeň na farskom úrade. 

 Dnes popoludní o 17:00 hod. srdečne pozývame do spoločenského domu 
v Predajnej, kde sa nám predstaví spevom a vianočnými zvykmi folklórna skupina 
Čierťaž. Po vystúpení Vás pozývame na spoločné posedenie pri harmonike a 
občerstvení.  

 Sv. omše v týždni budú opäť večer o 16:30 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. V stredu po sv. omši bude 

modlitebné stretnutie. Vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 Duchovná obnova v Katolíckych novinách sa zamýšľa nad fenoménom krásy a tiež 
nad tým, aký je rozdiel medzi falošnou a skutočnou krásou; a listáreň odpovedá na 
otázku, prečo sa sviatok Panny Márie Bohorodičky slávi práve na Nový rok a či sa 
možno Panne Márii zasvätiť alebo zveriť. 

 Na budúcu nedeľu 13. januára o 15:00 hod. pozývame do kostola v Nemeckej kde 
sa uskutoční koncert študentov konzervatória z Banskej Bystrice. Koncert je 
zdarma. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Šarinovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  
a Božieho požehnania počas celého vianočného týždňa.  


