
P R E D A J N Á                                      26.04.2015 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Sviatok  Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
SOBOTA   Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 26.04. 945 Za farníkov 
Pondelok 27.04. 1800 Za † Annu Bôbovú  6. výr., otca Jána a sestru Máriu 
    

Streda 29.04. 1800 Za † Máriu Stančikovú a rodičov, Jána a Annu 
Mamojkovcov 

    

Piatok 01.05. 1800 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca 
Ježišovho 

Sobota 02.05. 1800 Za farníkov 
Nedeľa 03.05. 945 Za Ružencové Bratstvo  

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod.  
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 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 tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými 
omšami. Ku chorým v Predajnej pôjdem v sobotu 2. mája od 9:00 hod. 

 V piatok sa začne mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské 
pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v týždni po sv. omši a v nedeľu v rámci 
popoludňajšej pobožnosti. 

 V sobotu 2. mája o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho 
ročníka na stretnutie. 

 Taktiež v sobotu o 16:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie rodičov 
prvoprijímajúcich detí z Predajnej.  

 Dňa 8. mája tj. piatok, sa v našej farnosti uskutoční Dekanátne stretnutie mládeže. 
Budeme hostiť mládež z nášho dekanátu so svojimi kňazmi. Sv. omša v tento deň 
bude o 12:00 hod. Naša mládež z Predajnej a Jasenia je zodpovedná za prípravu 
aktivít a súťaží. Stretnutie ohľadom tejto prípravu bude dnes o 15:30 hod. vo farskej 
klubovni. Pozývam všetkých mladých ktorí chcú pomôcť. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na Pána Ježiša Krista ako na Pastiera našich duší; 
predstavujú Rád menších bratov – františkánov; venujú sa práci a aktivitám 
Slovenskej katolíckej charity. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža pani Foltanyovej. Ďakujem všetkým, ktorí 
včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           26.0.2015 

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

STREDA   Sviatok   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY: 
 

26.4. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jána Mikolšku 25. výr. 

11:00 Za  syna Dušana nedož. 60 rokov a brata Pavla 
28.4. Utorok 17:00 Za  Eugéna Kochana, dcéru Danielu a zaťa Jozefa Koristu 10. výr. 

    
30.4. Štvrtok 17:00 Za  Janku Glembovu 2. výr. 
1.5. Piatok 16:30 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
 

3.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Mareka Múku a jeho rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Taktiež dnes o 17:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, poklona k Oltárnej sviatosti bude vyložená pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Sv. omša bude o 16:30 hod. Poklona k Oltárnej 

sviatosti bude pred sv. omšou. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v Jasení 
pôjdem v piatok od 9:00 hod. 

 V piatok sa začne mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 
budeme modliť v týždni hneď po sv. omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 V sobotu 2. mája o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovni deti do šiesteho ročníka na 
stretnutie. 

 Taktiež v sobotu o 16:30 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich 
detí z Predajnej.  

 Dňa 8. mája tj. piatok, sa v našej farnosti uskutoční Dekanátne stretnutie mládeže. Budeme 
hostiť mládež z nášho dekanátu so svojimi kňazmi. Sv. omša v tento deň bude o 12:00 hod. 
Naša mládež z Predajnej a Jasenia je zodpovedná za prípravu aktivít a súťaží. Stretnutie 
ohľadom tejto prípravu bude dnes o 15:30 hod. vo farskej klubovni. Pozývam všetkých 
mladých ktorí chcú pomôcť. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na Pána Ježiša Krista ako na Pastiera našich duší; predstavujú 
Rád menších bratov – františkánov; venujú sa práci a aktivitám Slovenskej katolíckej charity. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujem všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

Ohlášky 
Rímskokatolícky farský úrad v Brezne oznamuje, že sviatosť manželstva hodlajú uzavrieť: 
  

Ivan Kohút          syn Jozefa a Anny r. Mokoschovej  bytom Jasenie 
a 
Magdaléna Juhaniaková dcéra Vladimíra  

a Kataríny Beličákovej r. Veverkovej bytom Brezno 

Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade 
 

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


