
P R E D A J N Á                                       19.01.2014 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
STREDA:    Sviatok     Sv. Vincenta Pallotího 
PIATOK:    Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA:    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 

ÚMYSLY: 

Nedeľa 19.01.2014 
700 

 

945 

Za † Miroslava Slamku nedož. 47. rokov 
 

Za farníkov 
Pondelok 20.01.2014 1730 Aid. 
Utorok 21.01.2014 1730 Za pomoc Božiu a trpezlivosť v chorobe 
Streda 22.01.2014 1730 Za dobrodincov a spolupracovníkov Pallotínov 
Štvrtok 23.01.2014 1730 Za † rodičov Jolanu a Michala Rusnákových 
Piatok 24.01.2014 1730 Aid. 
Sobota 25.01.2014 800 Aid. 

Nedeľa 26.01.2014 
700 

 

945 

Za † manžela Vladimíra a jeho rodičov 
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Vzadu na stolíku je volebná urna na lístočky Vami určenými kandidátmi do farskej ekonomickej 

rady. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona 

k Sviatosti Oltárnej.  
 V stredy a piatky sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V stredu 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallotiho 

a ukončenie jubilejného roku v našej rehole. Na spoločné prežívanie Pallotinskej radosti srdečne 
všetkých pozývame. 

 V utorok 21. januára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich deti 
s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 V sobotu 25. 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 13:00 hod. Keď bude 
veľký záujem, tak budeme potrebovať niektorého z rodičov s autom aby nám pomohol dostať 
sa do Brezna a späť. 

 Na budúcu nedeľu 26. januára bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Do soboty 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zvlášť na tento 

úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo štvrtok 23. januára. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na čistotu tela, reči, myšlienok a citov; - rozprávajú sa s 

Michalom Strížencom o vedeckom bádaní psychológie náboženstva a religiozite; - prinášajú 
zobrazenia biblickej témy Útek do Egypta v dielach majstrov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltaniovej. 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                                           19.01.2014 

Farské oznamy na 2. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK:    Spomienka   Sv. Agnesy, panny a mučenice 
STREDA:    Sviatok     Sv. Vincenta Pallotího 
PIATOK:    Spomienka    Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA:    Sviatok     Obrátenie sv. Pavla, apoštola 

ÚMYSLY: 
 

19.1. 
 

Nedeľa 
8:30 na úmysel 

11:00 Aid. 
21.1. Utorok 16:30 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich deti 
22.1. Streda 16:30 Aid. 
23.1. Štvrtok 16:30 Aid. 
24.1. Piatok 16:30 Za  Jaroslava, manželku a brata 
25.1. Sobota 9:00 Aid. 

   

26.1. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Milana Kučeru 13. výr. 

11:00 Za  Annu, Pavla Sanitrových a starých rodičov Martu a Jozefa 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Vzadu na stolíku je volebná urna na lístočky Vami určenými kandidátmi do farskej 

ekonomickej rady. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu modlitebné stretnutie a vo 

štvrtok poklona Sviatosti Oltárnej.  
 V stredy a piatky sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec. 
 V stredu 22. januára budeme prežívať sviatok nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallotiho 

a ukončenie jubilejného roku v našej rehole. Na spoločné prežívanie Pallotinskej radosti 
srdečne všetkých pozývame. 

 V utorok 21. januára po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich 
deti s ich rodičmi. (Deti z Jasenia) 

 Na budúcu nedeľu 26. januára bude o 16:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) 

 Taktiež na budúcu nedeľu bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Do soboty 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zvlášť na tento 

úmysel sa budeme modliť na omši a poklone vo štvrtok 23. januára. 
 Katolícke noviny sa zameriavajú na čistotu tela, reči, myšlienok a citov; - rozprávajú sa s 

Michalom Strížencom o vedeckom bádaní psychológie náboženstva a religiozite; - 
prinášajú zobrazenia biblickej témy Útek do Egypta v dielach majstrov. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na kostol Bratstvo Srdca Ježišovho obetovalo 15,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v tento 

víkend upratali kostol.  
 

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


