
Farské oznamy 
28. nedeľa cez rok 

(14.10.2012) 
P R E D A J N Á 

 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 

PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA:    Spomienka:  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK:    Sviatok:    Sv. Lukáša, Evanjelistu     

ÚMYSLY: 

Nedeľa 14.10.2012 
700 

 
945 

Za † Jána Fekiač, manželku Emíliu Fekiačovú  
 
Za farníkov 

Pondelok 15.10.2012 1830 Aid. 
Utorok 16.10.2012 1830 Za † Rudolfa a Irenu Soják 
Streda 17.10.2012 1830 Za † Jána Franeka a manželku Gizelu Franekovú a brata Jána
Štvrtok 18.10.2012 1830 Za † Jozefa a Máriu Šagatových, syna a zaťa 
Piatok 19.10.2012 1830 Aid. 
Sobota 20.10.2012 800 Za pomoc Božiu novomanželom 

Nedeľa 21.10.2012 
700 

 
945 

Aid. 
  
Za farníkov 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok je po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 

 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.  

 Dnes o 16:30 hod bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V piatok 19. októbra o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. 
A v sobotu 20. októbra v Predajnej vo farskej klubovni o 11:00 hod. bude birmovanecké 
stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je 
povinná! 

 V sobotu 20. októbra o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre deti 
a mládež. 

 Dňa 27. októbra 2012 t.j. sobota, v Brezne, v kostole na Mazorniku sa uskutoční 
stretnutie manželských párov breznianskeho dekanátu. Podrobný program je na nástenke. 

 V Katolíckych novinách sa dočítame o začatom 11. októbra Roku viery, v téme: Dva piliere 
viery – duchovný a vedomostný; a taktiež o syndróme vyhorenia, ktorý najčastejšie postihuje 
ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, v téme: Ako horieť za dobré veci a pritom 
nevyhorieť. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
28. nedeľa cez rok 

 (14.10.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ   KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
STREDA:    Spomienka:  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
ŠTVRTOK:    Sviatok:    Sv. Lukáša, Evanjelistu 

ÚMYSLY: 
 

14.10 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodinu Novákovú a Šuhajdovú 
11:00 Za  Ľudovíta Bečku v nedožitých 100 rokov  

a manželku Martu 3. výr. 
16.10  Utorok 17:30 Za  Martu Krištekovú v nedožitých 100 rokov a manžela Jána 
17.10  Streda 17:30 Za  Valentína Varlu 30. výr. a manželku Annu 
18.10  Štvrtok 17:30 Za  Štefana Slivku 25. výr, manželku Gizelu, dcéru Annu a Dáriu 
19.10  Piatok 17:30 Za  Máriu Pavliakovú 1. výr. 
20.10  Sobota 9:00 Za zdravie a Božiu pomoc rodine Dutkovej a Turčanovej 

   

21.10 
 
Nedeľa 

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

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej. 

 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.  

 Dnes o 16:30 hod bude stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V piatok 19. októbra o 18:30 hod. v Predajnej bude pre birmovancov sv. omša. 
A v sobotu 20. októbra v Predajnej vo farskej klubovni o 11:00 hod. bude birmovanecké 
stretnutie pre všetkých birmovancov. Účasť birmovancov na sv. omši a stretnutí je 
povinná! 

 V sobotu 20. októbra o 15:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu pre deti 
a mládež. 

 Dňa 27. októbra 2012 t.j. sobota, v Brezne, v kostole na Mazorniku sa uskutoční 
stretnutie manželských párov breznianskeho dekanátu. Podrobný program je na nástenke. 

 V Katolíckych novinách sa dočítame o začatom 11. októbra Roku viery, v téme: Dva piliere 
viery – duchovný a vedomostný; a taktiež o syndróme vyhorenia, ktorý najčastejšie postihuje 
ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, v téme: Ako horieť za dobré veci a pritom 
nevyhorieť. 

 Dnes bola farská zbierka. Pán Boh zaplať za všetky Vaše milodary. 
 Na budúci týždeň máme misijnú nedeľu. Zbierka z tejto nedele bude určená na misie. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 

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


