
P R E D A J N Á                                      21.06.2015 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 21.06. 945 Za farníkov 
Pondelok 22.06. 1800 Za pomoc Božiu pre Máriu v ťažkej chorobe 
    
Streda 24.06. 1800 Za † manželov Júliu a Jozefa a ich rodičov 
    
Piatok 26.06. 1800 Za farníkov 
Sobota 27.06. 1800 Za † Jána Švantnera 

Nedeľa 28.06. 945 Poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu za dožitých 60. 
rokov života a 40. rokov manželstva 

OZNAMY: 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
Sviatosti. 

 V piatok 26. júna o 18:30 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývam deti 
a mládež. 

 V sobotu 27. júna o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka 
na stretnutie. 

 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie a Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne nás 
pozývajú na budúcu nedeľu 28. júna na Deň rodiny, ktorý sa začne o 14.00 hod. na 
farskej záhrade. Plagát je na nástenke. 

 V utorok 30. júna máme koniec školského roka. Ale už budúcu nedeľu pozývam na sv. 
omšu o 9:45 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. Patrí sa poďakovať Pánu 
Bohu za celý školský rok. 

 Naše animátorky vyšli s iniciatívou urobiť pre deti tzv. Stanovačku na farskom dvore od 
piatku 3. júla (začiatok sv. omšou v Predajnej o 18:00 hod.) do nedele 5. júla (koniec sv. 
omšou o 9:45. hod.) V sakristii je listina na ktorú sa môžu zapísať dobrovoľníci. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť Premonštrátskeho rádu; pozývajú 
na Deň otvorených kláštorov; pozývajú na návštevu Ústredia ľudovej umeleckej 
výroby (ÚĽUV). 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 340,- €. Z toho v Predajnej 139 €, 40 
centov. 

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 30,- eur. Pán Boh zaplať za všetky Vaše 
milodary. 

 Na budúcu nedeľu 28. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltaniovej. Ďakujem všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

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



 
 

J A S E N I E                                             21.06.2015 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť   Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ÚMYSLY: 

 

21.6. 
 

Nedeľa   8:30 Za  starých rodičov Paulinu, Antona a Štefana 
11:00 Za  sestru, brata a rodičov 

22.6. Pondelok 14:30 Pohrebná sv. omša za  Máriu Gaboňovú 
23.6. Utorok 17:00 Za  Jána Varla, jeho rodičov a rodičov Tištianových 
24.6. Streda 17:00 Za  brata Martina 
25.6. Štvrtok 17:00 Za Božiu pomoc v chorobe 

    
    
 

28.6. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Pavla Magáňa 
11:00 Za  rodičov Annu a Dušana 

OZNAMY: 
 Dnes o 15:00 hod. bude popoludňajšia pobožnosť. 
 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 sobotu 27. júna o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 V utorok 30. júna máme koniec školského roka. Ale už budúcu nedeľu pozývam 
na sv. omšu o 11:00 hod. všetkých žiakov a učiteľov našej školy. Patrí sa 
poďakovať Pánu Bohu za celý školský rok. 

 Naše animátorky vyšli s iniciatívou urobiť pre deti tzv. Stanovačku na farskom 
dvore od piatku 3. júla (začiatok sv. omšou v Predajnej o 18:00 hod.) do nedele 5. 
júla (koniec sv. omšou o 9:45. hod.) V sakristii je listina na ktorú sa môžu zapísať 
dobrovoľníci. 

 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie a Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne nás 
pozývajú na budúcu nedeľu 28. júna na Deň rodiny, ktorý sa začne o 14.00 hod. na 
farskej záhrade. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na históriu a súčasnosť Premonštrátskeho rádu; 
pozývajú na Deň otvorených kláštorov; pozývajú na návštevu Ústredia ľudovej 
umeleckej výroby (ÚĽUV). 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 340,- €. Z toho v Jasení 200 €, 
60 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu 28. júna bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.“ 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujem všetkým, 

ktorí včera upratali kostol. 
 

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


