
P R E D A J N Á                                      16.08.2015 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Pia X., pápeža  
SOBOTA    Spomienka   Panny Márie Kráľovnej  

 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 16.08. 945 Za farníkov 
Pondelok 17.08. 1800 Za † Jána Rečlo 2. výr. a rodičov 
    
Streda 19.08. 1800 Za † syna a brata Jaroslava 
    
Piatok 21.08. 1800 Za oslobodenie od zlého a Božie požehnanie pre Vladimíra 
Sobota 22.08. 1800 Za † manžela a mamičku 25. výr. 
Nedeľa 23.08. 945 Za farníkov 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Farnosť Brezno–mesto nás pozýva: dnes o 14:00 hod. na Farský deň; 

a od 19.-21.08. na Worship seminár pod názvom „Z môjho vezme a zvestuje 
vám“. Podrobný program je na nástenke. 

 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 dňoch od 28.–30.8.2015 v Trnave bude 22. Katolícka charizmatická 
konferencia pod názvom „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 33. prinášajú rozhovor s rehoľnou sestrou 
Aquinatou Nagyovou o jej vernosti Bohu; pozývajú na návštevu malebnej 
rakúskej dedinky Hallstatt; zameriavajú sa na pomoc, ktorú utečencom 
poskytuje Slovenská katolícka charita. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltaniovej. Ďakujeme 
všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili náš kostol. 
 

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



 
 

J A S E N I E                                           16.08.2015 

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi 
PIATOK     Spomienka   Sv. Pia X., pápeža  
SOBOTA    Spomienka   Panny Márie Kráľovnej  

 

ÚMYSLY: 
 

16.8. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Máriu a Michala Kordikových a syna Emila 
11:00 Za  Jána Marčoka 

18.8.  Utorok 17:00 Za  Emila, Juditu, rodičov a súrodencov 
    

20.8.  Štvrtok 17:00 Za  Ondreja a Alžbetu Núterových 
21.8.  Piatok 17:00 Aid. 
    
   

23.8. 
 

Nedeľa   8:30 
 

11:00 
Za  Máriu Kuzmikovú r. Vaštikovú 
Za  rodičov, brata a sestru 

 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Farnosť Brezno–mesto nás pozýva: dnes o 14:00 hod. na Farský deň; 

a od 19.-21.08. na Worship seminár pod názvom „Z môjho vezme a zvestuje 
vám“. Podrobný program je na nástenke. 

 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 dňoch od 28.–30.8.2015 v Trnave bude 22. Katolícka charizmatická 
konferencia pod názvom „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 33. prinášajú rozhovor s rehoľnou sestrou 
Aquinatou Nagyovou o jej vernosti Bohu; pozývajú na návštevu malebnej 
rakúskej dedinky Hallstatt; zameriavajú sa na pomoc, ktorú utečencom 
poskytuje Slovenská katolícka charita. 

 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. 


