
P R E D A J N Á                                       23.02.2014 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 23.02.2014 

700 

 
945 

Za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre 
manželstvá a rodiny  
 

Za farníkov  
Pondelok 24.02.2014 1730 Aid. 
Utorok 25.02.2014 1730 Aid. 
Streda 26.02.2014 1730 Aid. 
Štvrtok 27.02.2014 1730 Za Božiu pomoc v chorobe pre Andreja a Alicu 
Piatok 28.02.2014 1730 Aid. 
Sobota 01.03.2014 800 Aid. 

Nedeľa 02.03.2014 
700 

 

945 

Za farníkov 
 

Za Ružencové Bratstvo 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 15:00 hod. srdečne pozývame do rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v 

Nemeckej na benefičné podujatie pod názvom Stretnutie ľudí dobrej vôle. Vstup je bezplatný. 
Počas programu sa bude konať zbierka na Detskú onkológiu v Banskej Bystrici. Podrobný 
program je na nástenke. 

 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich 
detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 

 V piatok 28. februára o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 Na budúcu nedeľu 2. marca bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Dňa 15. marca organizujeme pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky všetkých 

národov. Záujemcov prosíme aby sa prihlásili v sakristii alebo u pani Peťkovej najneskôr do 
8. marca. Cena púte bude vo výške okolo 10,- €. Podrobný program je na nástenke. 

 Katolícka Charita v Brezne hľadá dobrovoľníkov k spolupráci v našej farnosti. Kto by mal 
záujem nech sa prihlási na farskom úrade v Predajnej. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na slovo, ktoré slúži. Slovo povedané s láskou, v pravde a 
v pravý čas má vždy silu a moc; - prinášajú rozhovor s Jánom Horeckým, prezidentom 
Združenia katolíckych škôl Slovenska; - odpovedajú na otázku, prečo sa v Katolíckej cirkvi 
od veriacich vyžaduje individuálna svätá spoveď. 

 Pri príležitosti „Roku Sedembolestnej Panny Márie“, vzadu kostola ponúkame Vám 
magnetky s bolesťami Panny Márie, a v sakristii si môžete zakúpiť sedembolestné ružence 
- 2,50 € za kus. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 379,- € a 90 centov z toho v Predajnej 
148,- € a 30 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali náš kostol. 
 

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



  

J A S E N I E                                            23.02.2014 

Farské oznamy na 7. nedeľu cez rok 
ÚMYSLY: 

 

23.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Amáliu Mamojkovú 9. výr. a manžela Jána 

11:00 Za  Martu a Ondreja Šľuchových 
25.2. Utorok 16:30 Za  Juditu 10. výr. a manžela Emila 
26.2. Streda 16:30 Aid. 
27.2. Štvrtok 16:30 Za  Martina a Martu Kučerových 
28.2. Piatok 16:30 Za  Emila Šarinu 5. výr. 

1.3. Sobota 9:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov s prosbou a milosti do ďalších 
rokov 

   

2.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Pavla Magaňa 
OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 15:00 hod. srdečne pozývame do rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša 

v Nemeckej na benefičné podujatie pod názvom Stretnutie ľudí dobrej vôle. Vstup je 
bezplatný. Počas programu sa bude konať zbierka na Detskú onkológiu v Banskej 
Bystrici. Podrobný program je na nástenke. 

 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi. (Detí zo ZŠ v Predajnej) Prosíme rodičov o účasť 
na tomto stretnutí. 

 Na budúcu nedeľu 2. marca bude o 17:00 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 Dňa 15. marca organizujeme pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky 

všetkých národov. Záujemcov prosíme aby sa prihlásili v sakristii alebo u pani Peťkovej 
najneskôr do 8. marca. Cena púte bude vo výške okolo 10,- €. Podrobný program je na 
nástenke. 

 Katolícka Charita v Brezne hľadá dobrovoľníkov k spolupráci v našej farnosti. Kto by 
mal záujem nech sa prihlási na farskom úrade v Predajnej. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na slovo, ktoré slúži. Slovo povedané s láskou, v 
pravde a v pravý čas má vždy silu a moc; - prinášajú rozhovor s Jánom Horeckým, 
prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska; - odpovedajú na otázku, prečo sa v 
Katolíckej cirkvi od veriacich vyžaduje individuálna svätá spoveď. 

 Pri príležitosti „Roku Sedembolestnej Panny Márie“, vzadu kostola ponúkame Vám 
magnetky s bolesťami Panny Márie, a v sakristii si môžete zakúpiť sedembolestné 
ružence - 2,50 € za kus. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 379,- € a 90 centov z toho v Jasení 
231,- € a 60 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

 

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


