
P R E D A J N Á                                      24.09.2017 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
UTOROK    Spomienka    Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
STREDA    Spomienka    Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Václava, mučeníka 
PIATOK    Sviatok      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.09. 945 Za farníkov 
Pondelok 25.09. 1800 Za † Rozáliu a Pavla Fedorových 
Streda 27.09. 1800 Za † Máriu Michalčikovú 
Štvrtok 28.09. 1800 O dary Ducha Svätého pre rodinu 
Piatok 29.09. 1800 O Božiu pomoc pre Jána pri príležitosti narodenín a jeho rodinu 
Sobota 30.09. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 01.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, stredu sa pol hodiny pred sv. omšou 

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

 V utorok 26. septembra o 17:45 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej 
klubovne na stretnutie. 

 Farnosť Brezno - mesto organizuje púť 30. septembra do Bratislavy na blahorečenie 
Titusa Zemana, majú ešte voľné miesta. Kto by mal záujem nech zavolá na farský 
úrad v Brezne. 

 Združenie TOTUS TUUS pripravuje Seminár zborového spevu v spolupráci so 
ZUŠ Brezno. Seminár je určený pre zboristov, spevákov, kantorov, organistov, 
jednoducho všetkých, ktorých problematika zborového spevu, alebo spevu v liturgii, 
zaujíma. Na nástenke je plagát a propozície, v sakristii a farskom úrade sú prihlášky.  

 Katolícke noviny v čísle 38 sa zameriavajú na veľké misijné dielo lásky Matky 
Terezy; vysvetľujú, kto a za akých podmienok môže byť mimoriadnym 
rozdávateľom svätého prijímania; približujú, ako prebiehajú prípravy na slávnosť 
blahorečenia Titusa Zemana. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
včera upratali kostol. 

 

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



 

J A S E N I E                                           24.09.2017 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

UTOROK    Spomienka    Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov 
STREDA    Spomienka    Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Václava, mučeníka 
PIATOK    Sviatok      Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
SOBOTA    Spomienka    Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
 

24.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Julianu Murínovú, Štefana a Valéra 
11:00 Za  Annu Miklianovú 5. výr. a rodičov Malvínu a Ondreja 

26.9.  Utorok 17:00 Poďakovanie za dožitých 50. rokov, s prosbou o pomoc Božiu do ďalších rokov 
27.9.  Streda 17:00 Za  Emila Marčoka, sestru s manželom a rodičov 
28.9.  Štvrtok 17:00 Za  Lýdia Kovařová 
29.9.  Piatok 17:00 Za  manžela Emila 
30.9.  Sobota 7:30 

17:00 
Za  Matúša Hatalu  
Sobášny obrad Lenky Čižmárovej a Jochena Volkera Diettera 

   
1.10. 

 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Gregora Sekáča 2. výr. 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod., pomodlite sa prosím sami. 
 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 utorok 26. septembra o 17:45 hod. pozývame všetkých miništrantov do farskej 
klubovne na stretnutie. 

 Farnosť Brezno - mesto organizuje púť 30. septembra do Bratislavy na blahorečenie 
Titusa Zemana, majú ešte voľné miesta. Kto by mal záujem nech zavolá na farský úrad 
v Brezne. 

 Združenie TOTUS TUUS pripravuje Seminár zborového spevu v spolupráci so ZUŠ 
Brezno. Seminár je určený pre zboristov, spevákov, kantorov, organistov, jednoducho 
všetkých, ktorých problematika zborového spevu, alebo spevu v liturgii, zaujíma. Na 
nástenke je plagát a propozície, v sakristii a farskom úrade sú prihlášky.  

 Katolícke noviny v čísle 38 sa zameriavajú na veľké misijné dielo lásky Matky Terezy; 
vysvetľujú, kto a za akých podmienok môže byť mimoriadnym rozdávateľom svätého 
prijímania; približujú, ako prebiehajú prípravy na slávnosť blahorečenia Titusa Zemana. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali kostol. 

 

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


