
P R E D A J N Á                                       09.03.2014 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY: 

Nedeľa 09.03.2014 
700 

 

945 

Za † Matildu a Emila Turčanových a ich rodičov 
 

Za farníkov  
Utorok 11.03.2014 1730 Za † Jozefa Lanyho 10. výr. a rodičov 
Streda 12.03.2014 1730 Aid. 
Štvrtok 13.03.2014 1730 Aid. 
Piatok 14.03.2014 1730 Za † Jozefa Fodora 40. výr. 
Sobota 15.03.2014 800 Za † Jozefa Kuracinu nedož. 70. rokov 

Nedeľa 16.03.2014 
700 

 

945 

Za pomoc Božiu pre sestru Annu k 70. narodeninám  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii.  
 Zajtra t.j. pondelok 10. marca budeme v našej farnosti, v kostole v Jasení prežívať kňazskú 

rekolekciu. Hostiť budeme kňazov z hronského a breznaského dekanátu, a takže - ak to 
dovolí zdravotný stav - aj nášho otca biskupa Vladimíra Filo. Sv. omša bude o 10:00 hod. 
Na túto sv. omšu srdečne pozývame všetkých farníkov. Vo farskom kostole v Predajnej 
svätá omša nebude. 

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

 Pripomíname, že v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 
V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 Na budúcu nedeľu 16. marca bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na 
tomto stretnutí. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, 
zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V piatok 14. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 
a mládež. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 V sobotu 15. marca ideme na pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky 

všetkých národov. Odchod autobusu je o 5:00 hod. ráno. 
 Katolícke noviny blahoželajú kardinálovi Jozefovi Tomkovi pri príležitosti jeho jubilea - 

devätdesiatich rokov života; - zameriavajú sa na druhú bolesť Božej Matky - na útek do 
Egypta; - prinášajú rozhovor s mladou talentovanou speváčkou Simonou Martausovou. 

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali náš kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu 

 a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 



  

J A S E N I E                                            09.03.2014 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
ÚMYSLY: 

 

9.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa Šuhajdu 1. výr. a manželku Alicu 

11:00 Za  Sidoniu a Ondreja Demeterových a ich rodičov 
10.3. Pondelok 10:00 Kňazská rekolekcia 
11.3. Utorok 16:30 Za  Vladimíra Baďu 7. výr., rodičov, a starých rodičov 
12.3. Streda 16:30 Aid. 
13.3. Štvrtok 16:30 Aid. 
14.3. Piatok 16:30 Za  manžela Jána a jeho rodičov 
15.3. Sobota 9:00 Za  Angelu Kordíkovú 35. výr a jej rodičov 

   

16.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Jozefa, manželku Annu a syna Jozefa 

11:00 Za  Milana Budu a rodičov 
OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii.  
 Zajtra t.j. pondelok 10. marca budeme v našej farnosti, v kostole v Jasení prežívať kňazskú 

rekolekciu. Hostiť budeme kňazov z hronského a breznaského dekanátu, a takže - ak to 
dovolí zdravotný stav - aj nášho otca biskupa Vladimíra Filo. Sv. omša bude o 10:00 hod. 
Na túto sv. omšu srdečne pozývame všetkých farníkov. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšou 
Sedembolestný ruženec a po omši poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Pripomíname, že v stredy a v piatky pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme Krížovú cestu. 
V piatok Krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby 
naše deti povzbudili k tejto krásnej pobožnosti. Pre deti je pripravená aktivita. 

 Na budúcu nedeľu 16. marca bude o 17:00 hod. vo farskej klubovni stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na 
tomto stretnutí. 

 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo najviac ľudí, 
zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne obdobie. 

 V sakristii si môžete ešte zakúpiť sedembolestné ružence, cena je 2,50 € za kus. 
 V sobotu 15. marca ideme na pút do Nitry na Modlitbový deň ku ctí Panny Márie, Matky 

všetkých národov. Odchod autobusu je o 5:00 hod. ráno. 
 Katolícke noviny blahoželajú kardinálovi Jozefovi Tomkovi pri príležitosti jeho jubilea - 

devätdesiatich rokov života; - zameriavajú sa na druhú bolesť Božej Matky - na útek do 
Egypta; - prinášajú rozhovor s mladou talentovanou speváčkou Simonou Martausovou. 

 Dnes bola zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- eur. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúci týždeň bude Farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali náš kostol. 
 

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


