
P R E D A J N Á                                      10.12.2017 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Damaza I., pápeža 
UTOROK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
STREDA    Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 10.12. 945 Za † pána dekana Konštantína Kollára 
Pondelok 11.12. 1700 Za † Jána a Máriu Vetrakových 
Streda 13.12. 630 (rorátna sv. omša)  Za Božiu pomoc pre syna 
Štvrtok 14.12. 1700 Za † Jozefa a Máriu Srniakových 
Piatok 15.12. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 16.12. 630 (rorátna sv. omša) Za farníkov 
Nedeľa 17.12. 945 Za † Jána Švantnera 3. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Ale o 16:00 hod. pozývame do kostola v Jasení na vianočný 

koncert pedagógov a žiakov ZUŠ z Brezna. 
 V piatok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v stredu a sobotu. 
 V najbližšiu sobotu 16. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. Spovedať budeme 

v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovede bude rozdávané sväté 
prijímanie. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 V sobotu je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava. 
 Na budúci utorok 19. decembra pôjdeme pred sviatkami ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali 

vedieť. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať 
sväté prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov k prijatiu požehnania od 
Božieho Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto prosíme, aby tí 
čo si vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský úrad. Prosíme aby ste ku 
darom priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce.  

 Denník Postoj ponúka knižný rozhovor Spovedal som Slovensko s pátrom Michalom Zamkovským. 
Plagát je na nástenke.  

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom 
je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Katolícke noviny v čísle 49 mapujú zahraničnú apoštolskú cestu pápeža Františka v Mjanmarsku 
a Bangladéši; zameriavajú sa na dôležitosť Božieho slova pre náš život; spomínajú na osobnosť 
biskupa Michala Buzalku. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 200,- €, z čoho v Predajnej 87,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Pápežská nadácia ACN-Pomoc trpiacej Cirkvi, predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z 
ruín k domovu“. Jeho súčasťou bolo v dňoch 1.-4.12. návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy 
Khazmee na Slovensku. Cieľom je umožniť irackým rodinám návrat do rodných miest. Materiály 
týkajúce sa projektu sú vzadu na stolíku. Na budúcu nedeľu bude zbierka určená na podporu tohto 
projekt. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           10.12.2017 

Farské oznamy na 2. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Damaza I., pápeža 
UTOROK    Spomienka   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej 
STREDA    Spomienka   Sv. Lucie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 
10.12. 

 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu a Mateja Magaňových 
11:00 Za  Pavla Štrbu 10. výr. 

12.12. Utorok 16:00 Za  rodičov Jána a Annu Krištekových 
13.12. Streda 6:30 (rorátna sv. omša) Za  rodičov Uhlerových a starých rodičov z oboch strán 
14.12. Štvrtok 16:00 Za  Miroslava Švaba a otca Jozefa 
15.12. Piatok 16:00 Za  z rodiny Švabikových, Jozefa Siladiho a dcéru Annu 
16.12. Sobota 6:30 (rorátna sv. omša) Aid. 
 

17.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubku 
11:00 Za  Dušana Šlosera 1. výr. 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. Ale o 16:00 hod. pozývame do kostola na vianočný koncert 
pedagógov a žiakov ZUŠ z Brezna. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 
Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Rorátne sv. omše v tomto týždni budú v stredu a sobotu. 
 V najbližšiu sobotu 16. decembra máme v našej farnosti predvianočnú sv. spoveď. Spovedať budeme 

v Predajnej a Jasení v rovnakom čase od 15:30 do 17:00 hod. Počas spovede bude rozdávané sväté 
prijímanie. Prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia neodkladali na poslednú chvíľu. 

 V sobotu je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 Na budúci utorok 19. decembra pôjdeme pred sviatkami ku našim chorým. Prosíme aby ste im dali 

vedieť. V sakristii je listina na ktorú môžete zapísať chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať a prijať sväté 
prijímanie pred vianočnými sviatkami. 

 Vzadu na stolíku sú návratky na pastoračnú návštevu - koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v sakristii 
alebo na faru do 20. decembra. Povzbudzujeme všetkých farníkov k prijatiu požehnania od Božieho 
Dieťaťa pre svoju rodinu a domácnosť na nastávajúci nový rok. 

 Ešte do budúcej nedele pokračujeme s darčekovou akciou pomoci vo farnosti. Preto prosíme, aby tí čo si 
vzali kartičky s číslami, priniesli svoj dar do sakristie alebo na farský úrad. Prosíme aby ste ku darom 
priložili aj kartičku s číslom. Veľmi ďakujeme za Vaše obetavé srdce.  

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné Kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je 
Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Denník Postoj ponúka knižný rozhovor Spovedal som Slovensko s pátrom Michalom Zamkovským. Plagát je 
na nástenke.  

 Katolícke noviny v čísle 49 mapujú zahraničnú apoštolskú cestu pápeža Františka v Mjanmarsku 
a Bangladéši; zameriavajú sa na dôležitosť Božieho slova pre náš život; spomínajú na osobnosť biskupa 
Michala Buzalku. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 200,- €, z čoho v Jasení 113,- €. Pán Boh zaplať za 
Vaše milodary. 

 Pápežská nadácia ACN-Pomoc trpiacej Cirkvi, predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín 
k domovu“. Jeho súčasťou bolo v dňoch 1.-4.12. návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee 
na Slovensku. Cieľom je umožniť irackým rodinám návrat do rodných miest. Materiály týkajúce sa 
projektu sú vzadu na stolíku. Na budúcu nedeľu bude zbierka určená na podporu tohto projekt. 

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

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


