
Farské oznamy 
27. nedeľa cez rok 

(07.10.2012) 
P R E D A J N Á 

 

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 07.10.2012 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 08.10.2012 1830 Za farníkov 
Utorok 09.10.2012 1830 Aid.  
Streda 10.10.2012 1830 Za † manžela, syna a rodičov   
Štvrtok 11.10.2012 1830 Za † Štefana Michalčíka (4.výr.) 
Piatok 12.10.2012 1830 Za † Rozáliu a Jána Turňu 
Sobota 13.10.2012 1600 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

Nedeľa 14.10.2012
700 

 
945 

Za † Jána Fekiač, manželku Emíliu Fekiačovú  
 
Za farníkov 

OZNAMY: 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti 
Oltárnej. 

 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V pondelok je 
modlitba ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež a 
v iných dňoch kňaz alebo dospelí. 

 Od budúcej nedele vo farskom kostole už bude sv. omša o 7:00 hod. 
 V najbližšiu sobotu 13. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii októbrovú 
Fatimskú pobožnosť, poslednú v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou 
o 16:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so sviečkami pôjdeme hore na sv. 
omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách sa dočítame o kráľovskej čnosti pokore, ktorá je hodná 
obdivu bez ohľadu na čas a historické obdobie, a listáreň odpovedá na otázku: 
kedy a ako možno pokrstiť dieťa v kritickej situácii.  

 Dňa 27. októbra 2012 t.j. sobota, v Brezne na Mazorniku sa uskutoční stretnutie 
manželských párov breznianskeho dekanátu.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého týždňa. 



Farské oznamy 
27. nedeľa cez rok 

 (07.10.2012) 
J A S E N I E 

 
ÚMYSLY: 

 
7.10 

 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Elenu a Juraja Malčekových, Annu a Matúša Lalíkových  

9.10  Utorok 17:30 Za Božiu pomoc 60-ročnej jubilantke a milosti do ďalších rokov života 
10.10  Streda 17:30 Za  Katku Bučkovú 1. výr. 
11.10  Štvrtok 17:30 Za  Jána Glembu, rodičov a sestru Vlastu 
12.10  Piatok 17:30 Za  starých rodičov, rodičov Pribylinových, ich synoch a dcéru  
13.10  Sobota 16:00 Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 

   

14.10 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  rodinu Novákovú a Šuhajdovú 
11:00 Za  Ľudovíta Bečku v nedožitých 100 rokov a manželku 

Martu 3. výr. 
OZNAMY: 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu po sv. Omši bude 
modlitebné stretnutie a vo štvrtok je po sv. Omši krátka poklona k sviatosti 
Oltárnej. 

 Každý deň pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Ruženec. V utorok je modlitba 
ruženca v rámci Večeradla, v stredu a v piatok ju vedú deti a mládež a v iných 
dňoch kňaz alebo dospelí. 

 V najbližšiu sobotu 13. októbra budeme prežívať na našej Kalvárii októbrovú 
Fatimskú pobožnosť, poslednú v tomto roku. Zhromažďujeme sa pod Kalváriou 
o 16:00 hodine. Spolu s figúrkou Panny Márie a so sviečkami pôjdeme hore na sv. 
omšu. Všetkých srdečne pozývame. Ráno sv. omša nebude. 

 Na budúcu nedeľu bude o 16:30 hod. stretnutie spoločenstiev rodín. 
 V Katolíckych novinách sa dočítame o kráľovskej čnosti pokore, ktorá je hodná 
obdivu bez ohľadu na čas a historické obdobie, a listáreň odpovedá na otázku 
kedy a ako možno pokrstiť dieťa v kritickej situácii.  

 Dňa 27. októbra 2012 t.j. sobota, v Brezne na Mazorniku sa uskutoční stretnutie 
manželských párov breznianskeho dekanátu.  

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 
 

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


