
Farské oznamy 
21. nedeľa v období cez rok 

(26.08.2012) 
P R E D A J N Á 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK:  Spomienka:  Sv. Moniky 
UTOROK:   Spomienka:  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA:    Spomienka:  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 26.08.2012 945 Za † rodičov Rusnákových, syna Juliúsa a Emila 
Pondelok 27.08.2012 1830 Za farníkov  
Utorok 28.08.2012 1830 Aid. 
Streda 29.08.2012 1830 Za † Ivana Foltani (20. výr.), jeho rodičov a súrodencov
Štvrtok 30.08.2012 1830 Aid. 
Piatok 31.08.2012 1830 Aid. 
Sobota 01.09.2012 800 Za farníkov 

Nedeľa 02.09.2012 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši modlitebné 
stretnutie a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.  

 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj 
naša farnosť prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Našim hosťom bude Generálny 
vikár Rožňavskej diecézy vsdp. ICLic. Rastislav Suchý. Podrobnosti sú na vonkajšej 
nástenke. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sa táto naša 
slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom prostredí, prosíme farníkov 
aby sa postarali o čistotu a poriadok na Kalvárií. Prosíme farníkov z Predajnej, aby 
v tomto roku pripravili malé pohostenie. 

 Od včera putujú po našom breznianskom dekanáte relikvie sv. Cyrila. Bohužiaľ nebudú 
vo všetkých farnostiach dekanátu. Prosíme, aby veriaci z farnosti, kde tentoraz relikvie 
nebudú, putovali do farnosti, kde budú viac dni. Rozpis putovania relikvií je vyvesený 
na nástenke.  

 Katolícke noviny v oblasti duchovnej obnovy nám prinášajú nový cyklus Teologálne 
čnosti podľa sv. Augustína. Prvá časť cyklu je o viere. A listáreň odpovedá na otázku, prečo 
a ako sa má u nás sláviť fatimská sobota.      

 Vzadu kostola je nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. Témou čísla je Láska. 
 V sobotu 1. septembra sa organizuje púť do Turzovky. Kto ma záujem, nech sa 
prihlási u pani Zdeny Peťkovej.  

 Na budúcu nedeľu 2. septembra, ešte pred začiatkom školského roka, pozývame deti 
na faru. Urobíme si opekačku. Stretneme sa o 15.30 hod. 

 O upratovanie kostola sa postará druhá ruža p. Mistríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  

 

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



Farské oznamy 
21. nedeľa v období cez rok 

 (26.08.2012) 
J A S E N I E 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
PONDELOK:   Spomienka:  Sv. Moniky 
UTOROK:    Spomienka:  Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
STREDA:    Spomienka:  Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

ÚMYSLY: 
 

26.8 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu, Júliusa Sakáčových, dcéru Elenu a rodinu Magáňovú 
11:00 Za  Dezidera Pavliaka, brata Jána a ich rodičov 

27.8 Pondelok 16:00 Pohrebná sv. omša za  Petra Turňu 
28.8  Utorok 17:30 Za  manžela Františka Kvačkaja a rodičov Ťažkých  
29.8  Streda 17:30 Za  Alenku Vaníkovú 
30.8  Štvrtok 17:30 Za  Annu a Dušana Babjakových 
31.8  Piatok 17:30 Za  Annu Longauerovú 
1.9.  Sobota 9:00 Aid. 

 

2.9. 
 

Nedeľa 
 

  8:30 Za Ružencové Bratstvo  
11:00 Za  Veroniku Sekáčovú  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 1500 hod.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona k sviatosti Oltárnej.  

 Bratia a sestry, blíži sa už dátum 15. september, keď bude celé Slovensko a zvlášť aj 
naša farnosť prežívať slávnosť patrónky Slovenska. Našim hosťom bude Generálny 
vikár Rožňavskej diecézy vsdp. ICLic. Rastislav Suchý. Podrobnosti sú na vonkajšej 
nástenke. Už teraz na túto slávnosť všetkých srdečne pozývame. Aby sa táto naša 
slávnosť podarila, aby sme ju prežili v krásnom a čistom prostredí, prosíme farníkov 
aby sa postarali o čistotu a poriadok na Kalvárií. Prosíme, aby farníci z Jasenia sa 
v tomto roku postarali o výzdobu kaplnky a oltára. 

 Od včera putujú po našom breznianskom dekanáte relikvie sv. Cyrila. Bohužiaľ nebudú 
vo všetkých farnostiach dekanátu. Prosíme, aby veriaci z farnosti, kde tentoraz relikvie 
nebudú, putovali do farnosti, kde budú viac dni. Rozpis putovania relikvií je vyvesený 
na nástenke.  

 Katolícke noviny v oblasti duchovnej obnovy nám prinášajú nový cyklus Teologálne 
čnosti podľa sv. Augustína. Prvá časť cyklu je o viere. A listáreň odpovedá na otázku, prečo 
a ako sa má u nás sláviť fatimská sobota.      

 Vzadu kostola je nové číslo Apoštola Božieho milosrdenstva. Témou čísla je Láska. 
 V sobotu 1. septembra sa organizuje púť do Turzovky. Kto ma záujem, nech sa 
prihlási u pani Zdeny Peťkovej.  

 Na budúcu nedeľu 2. septembra, ešte pred začiatkom školského roka, pozývame deti 
na faru. Urobíme si opekačku. Stretneme sa o 15.30 hod. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Demeterovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

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


