
P R E D A J N Á                                       28.01.2018 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
PIATOK    Sviatok     Obetovanie Pána 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka a Sv. Oskára, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 28.01. 945 Za † Jána Beraxu 
Pondelok 29.01. 1700 Za † Placida a jeho rodičov 
Streda 31.01. 1700 Poďakovanie za Božie milosti a prosba o pomoc pre Máriu s rodinou 
Štvrtok 01.02. 1700 Za kňazské a rehoľné povolania 
Piatok 02.02. 1700 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 03.02. 630 Za farníkov 
Nedeľa 04.02. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V piatok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omši bude 
posvätenie Hromníc. 

 V sobotu 3. februára máme spomienku na sv. Blažeja. Sv. omša bude výnimočne 
v tento deň ráno o 6:30 hod., po omši bude svätoblažejské požehnanie hrdla. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými 
omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdeme v piatok 3. februára od 8:00 hod. Po sv. 
omši bude vyloženie Oltárnej sviatosti.  

 Na budúci pondelok 5. februára v našej farnosti máme kňazskú rekolekciu. Budeme 
hostiť otca biskupa Stanislava aj kňazov z breznianskeho a hronského dekanátu. Sv. 
omša bude o 9:30 hod. Pozývame všetkých farníkov. 

 Pripomíname, že vo farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do konca januára. Vek prípravy 
na birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto 
sviatosť ešte nemajú.  

 Katolícke noviny v čísle 4 mapujú zahraničnú cestu pápeža Františka v Čile a Peru; 
rozprávajú sa s lekárom Vladimírom Krčmérym; zameriavajú sa na osmičkové roky 
v našich dejinách; venujú sa téme obrátenia ako osobnej cesty človeka k svätosti. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 850,- €, z toho v Predajnej 170,- €. 
Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol a zložili vianočnú výzdobu. 

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



 

J A S E N I E                                           28.01.2018 

Farské oznamy na 4. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Spomienka   Sv. Jána Bosca, kňaza 
PIATOK    Sviatok     Obetovanie Pána 
SOBOTA     Spomienka   Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka a Sv. Oskára, biskupa 

ÚMYSLY 
 

28.1. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Milana Kučeru 

11:00 Aid. 
30.1. Utorok 16:00 Za  Emila Búdu 
31.1. Streda 16:00 Za  Emila Peťku a jeho rodičov 
1.2. Štvrtok 16:00 Aid. 
2.2. Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
3.2. Sobota 6:30 Za  Mareka a Veroniku Núterových 

      

4.2. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Máriu Marčokovú 30. deň 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 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 piatok 2. februára máme sviatok Obetovanie Pána. Na začiatku sv. omši bude 

posvätenie Hromníc. 
 V sobotu 3. februára máme spomienku na sv. Blažeja. Sv. omša bude výnimočne v tento 

deň ráno o 6:30 hod., po omši bude svätoblažejské požehnanie hrdla. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdeme v piatok 3. februára od 8:00 hod. Po sv. omši bude 
vyloženie Oltárnej sviatosti. 

 Na budúci pondelok 5. februára v našej farnosti máme kňazskú rekolekciu. Budeme 
hostiť otca biskupa Stanislava aj kňazov z breznianskeho a hronského dekanátu. Sv. omša 
vo farskom kostole bude o 9:30 hod. Pozývame všetkých farníkov. 

 Pripomíname, že vo farnosti v tomto roku začíname s prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do konca januára. Vek prípravy na 
birmovku je od deviatej triedy nahor. Pozývame starších aj dospelých, ktorí túto sviatosť 
ešte nemajú.  

 Katolícke noviny v čísle 4 mapujú zahraničnú cestu pápeža Františka v Čile a Peru; 
rozprávajú sa s lekárom Vladimírom Krčmérym; zameriavajú sa na osmičkové roky 
v našich dejinách; venujú sa téme obrátenia ako osobnej cesty človeka k svätosti. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 850,- €, z toho v Jasení 680,- €.  
 Na kostol obetovali: BBSJ 20,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


