
P R E D A J N Á                                      08.07.2018 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Spomienka    Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
ÚMYSLY 

Nedeľa 8.7. 1000 Za farníkov 
Streda 11.7. 1800 Za † manžela Vojtecha 
Piatok 13.7. 1800 Za † rodičov Eduarda a Elenu a syna Vladimíra 
Sobota 14.7. 1800 O vieru pre syna 
Nedeľa 15.7. 1000 Za farníkov 

 

OZNAMY 
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec 

a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Bratstvo Kána pozýva na stretnutie Kána pre manželov od 22.-28.júla 2018 

v Spišskom Podhradí. Viac informácií nájdete na nástenke 
 Farnosť Brezno – Mazorníkovo pozýva na duchovnú obnovu pre 

mladých od 17 rokov, ktorá sa bude konať 31. augusta až 2. septembra 
v Penzióne Majk na Heľpe. Viac informácií nájdete na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 27 prinášajú reportáž z rodiska Anny 
Kolesárovej, ktorá bude blahorečená 1.septembra; prinášajú rozhovor so 
svetobežníkom a milovníkom futbalu saleziánom Jozefom Hrdým; 
približujú dražovský kostolík. 

 Na prechodnú bránu do domu smútku bohuznáma osoba obetovala 
500,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Petríkovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 Dnes po sv. omši prosím, aby v kostole ostali členky Ružencového 

bratstva. 
 

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



 

J A S E N I E                                           08.07.2018 

Farské oznamy na 14. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA    Spomienka    Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 

ÚMYSLY 
8.7. Nedeľa   8:30 Za  manželku a rodičov Zelenčíkových a Rochockých 

  
10.7. Utorok 17:00 Za  Helenu a Vojtecha Magáňa, a synov Pavla a Vladimíra 
12.7. Štvrtok 17:00 Za  Vierku a Pavla 
15.7. Nedeľa   8:30 Za  Róberta Cencera a jeho rodičov 

  
 

OZNAMY 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. 

omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Bratstvo Kána pozýva na stretnutie Kána pre manželov od 22.-28.júla 2018 

v Spišskom Podhradí. Viac informácií nájdete na nástenke 
 Farnosť Brezno – Mazorníkovo pozýva na duchovnú obnovu pre 

mladých od 17 rokov, ktorá sa bude konať 31. augusta až 2. septembra 
v Penzióne Majk na Heľpe. Viac informácií nájdete na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 27 prinášajú reportáž z rodiska Anny 
Kolesárovej, ktorá bude blahorečená 1.septembra; prinášajú rozhovor so 
svetobežníkom a milovníkom futbalu saleziánom Jozefom Hrdým; 
približujú dražovský kostolík. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 50,- €. Pán Boh zaplať za 
milodar. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka určená na náter strešnej krytiny 
kostola. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


