
P R E D A J N Á                                     06.03.2016 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
Nedeľa 06.03. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.03. 1700 Za farníkov 
Streda 09.03. 1700 Za † Jozefa Lány a rodičov 
Štvrtok 10.03. 1700 Za † syna Jaroslava 
Piatok 11.03. 1700 Za † z rodiny Beraxovej 
Sobota 12.03. 1700 Za † Máriu Michalčíkovú nedož 63. rokov 

Nedeľa 13.03. 945 Za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie k 18. narodeninám 
pre syna Mareka a k 40. narodeninám mamy 

 

OZNAMY:   
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 14:30 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok pol hodiny pred sv. 

omšou sa pomodlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V sobotu 12. marca pozývame všetkých mladých na Dekanátne stretnutie mládeže 
do Brezna. Účasť kandidátov na birmovanie na tomto stretnutí je povinná! Bude 
to na miesto sobotňajšieho stretnutia. Začiatok je sv. omšou vo farskom kostole 
v Brezne o 9:30 hod. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 13. marca v našej farnosti bude predveľkonočná sviatosť 
zmiernenia. Spovedať budeme v Predajnej a v Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 
17:00 hod. Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 V tomto roku sa organizujú dve púte do Medžugorje v termínoch:  
od 25.6.–5.7.2016 a od 8.9.-18.9.2016.  
Bližšie informácie budú u p. Zdenky Peťkovej. 

 Katolícke noviny v čísle 9 s prílohou Krížovej cesty, sa rozprávajú s výtvarníčkou 
Ivett Axamitovou; venujú sa problematike hnevu; približujú poštové známky, 
ktorých námetom sa stali známi svätci. 

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

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



 

J A S E N I E                                          06.03.2016 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
 

ÚMYSLY 
 

06.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Jozefa Okosiho nedož. 63. rokov 

08.3. Utorok 16:00 Za  Martu Kubančekovú 1. výr. a manžela Jozefa 
09.3. Streda 16:00 Za  Annu Bérešovú 30. deň 
10.3. Štvrtok 16:00 Za  manželku a starých rodičov Malčekových, Zelenčíkových  

a Rochockých 
11.3. Piatok 16:00 Poďakovanie za milosti a prosba o zdravie a pomoc Božiu  

pri príležitosti 90. narodenín pre Máriu Búdovú 
 

13.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
11:00 Poďakovanie a Božiu pomoc za dožitých 30. rokov pre syna 

 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude v kostole o 15:00 hod.  
 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 stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. 

 V sobotu 12. marca pozývame všetkých mladých na Dekanátne stretnutie mládeže 
do Brezna. Účasť kandidátov na birmovanie na tomto stretnutí je povinná! Bude 
to na miesto sobotňajšieho stretnutia. Začiatok je sv. omšou vo farskom kostole v 
Brezne o 9:30 hod. Plagát je na nástenke. 

 Na budúcu nedeľu 13. marca v našej farnosti bude predveľkonočná sviatosť 
zmiernenia. Spovedať budeme v Predajnej a v Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 
17:00 hod. Prosíme Vás aby ste si sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu.  

 V tomto roku sa organizujú dve púte do Medžugorje v termínoch:  
od 25.6.–5.7.2016 a od 8.9.-18.9.2016.  
Bližšie informácie budú u p. Zdenky Peťkovej. 

 Katolícke noviny v čísle 9 s prílohou Krížovej cesty, sa rozprávajú s výtvarníčkou 
Ivett Axamitovou; venujú sa problematike hnevu; približujú poštové známky, 
ktorých námetom sa stali známi svätci. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


