
P R E D A J N Á                                      06.08.2017 

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Dominika, kňaza 
STREDA     Sviatok     Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej) panny 
                                                     a mučenice, patrónky Európy       
ŠTVRTOK    Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
PIATOK     Spomienka   Sv. Kláry, panny  

ÚMYSLY 
Nedeľa 06.08. 1030 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.08. 1800 Za † Darinku Demeterovu – výročie smrti  
Streda 09.08. 1800 Na úmysel rodiny 
Štvrtok 10.08. 1800 Na úmysel 
Piatok 11.08. 1800 Za † manžela Vojtecha a jeho rodičov 
Sobota 12.08. 1800 Za † rodičov Jozefa a Jolanu Rybárových 
Nedeľa 13.08. 1030 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, 

a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.  
 V piatok 11. augusta od 8:30 hod. ku chorým v Predajnej pôjde pán farár. 
 „V dňoch 11.8. – 13.8.2017 sa vo farnosti Brezno – mesto uskutoční 

duchovná obnova z príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia 
Panny Márie, ktorú povedú otcovia benediktíni zo Sampora. Program 
nájdete na plagáte a webovej stránke farnosti Brezna – mesta 
www.brezno.fara.sk “ 

 Katolícke noviny v čísle 31 zameriavajú sa na mystické zážitky, ktoré nás 
môžu hlbšie voviesť do reality, pozývajú na návštevu známeho 
mariánskeho pútnického miesta Úhorná vo farnosti Smolník a ich 
okolia, vysvetľujú, akým spôsobom možno aj dnes využiť prírodu ako 
zelenú lekárničku 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol.  

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

a Božie požehnanie počas celého týždňa.

http://www.brezno.fara.sk/


 

J A S E N I E                                           06.08.2017 

Farské oznamy na 18. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka   Sv. Dominika, kňaza 
STREDA     Sviatok     Sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej) panny 
                                                     a mučenice, patrónky Európy       
ŠTVRTOK    Sviatok     Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
PIATOK     Spomienka   Sv. Kláry, panny 

ÚMYSLY 
6.8. Nedeľa 9:00 Za Ružencové Bratstvo 

  
8.8.  Utorok 17:00 Za  Máriu Pauliakovú a manžela Jaroslava 
9.8.  Streda 17:00 Za  Margitu Dudkovú a manžela Mariána 

10.8.  Štvrtok 17:00 Za  manžela Pavla nedož. 70. rokov 
11.8.  Piatok 17:00 Poďakovanie za 70. rokov života a prosba o Božie milosti pre 

Máriu a jej rodinu 
12.8. Sobota 7:30 Aid. 
13.8. Nedeľa 

 
  9:00 Za  Máriu a Michala Kordikových a syna Emila 

  
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 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 11. augusta od 8:30 hod. pôjde pán farár ku chorým. 
 „V dňoch 11.8. – 13.8.2017 sa vo farnosti Brezno – mesto uskutoční duchovná 

obnova z príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, ktorú povedú 
otcovia benediktíni zo Sampora. Program nájdete na plagáte a webovej stránke farnosti 
Brezna – mesta www.brezno.fara.sk “ 

 Katolícke noviny v čísle 31 zameriavajú sa na mystické zážitky, ktoré nás môžu hlbšie voviesť 
do reality, pozývajú na návštevu známeho mariánskeho pútnického miesta Úhorná vo farnosti 
Smolník a ich okolia, vysvetľujú, akým spôsobom možno aj dnes využiť prírodu ako zelenú 
lekárničku. 

 Na kostol obetovali Pavlina Núterová 100 EUR a Jozef a Margita Núteroví 50 EUR. Pán Boh 
zaplať! 

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

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 26. augusta sviatosť manželstva chcú uzavrieť: 
Ondrej Potkány syn Ivana a Anny r. Kohútová, bytom Brezno, a Estera Žilková dcéra Pavla a Oľgy r. 
Gurníková bytom Jasenie.  
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 
 

 

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

http://www.brezno.fara.sk/

