
P R E D A J N Á                                      16.03.2014 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:   Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

Nedeľa 16.03.2014 
700 

 

945 

Za pomoc Božiu pre sestru Annu k 70. narodeninám  
 

Za farníkov 
Pondelok 17.03.2014 1730 Za † Jozefa Cibuľu a rodičov 
Utorok 18.03.2014 1730 Za † rodičov Máriu, Michala a starkú 
Streda 19.03.2014 1730 Za † Jozefa a Viktóriu 
Štvrtok 20.03.2014 1730 Za zdravie a pomoc Božiu pri dožitých 75. rokov 
Piatok 21.03.2014 1730 Za † Antona Živického 
Sobota 22.03.2014 800 Za dobrodincov a spolupracovníkov Pallotínov 

Nedeľa 23.03.2014 
700 

 

945 

Za Božiu ochranu bratov Miroslava a Petra  
 

Za farníkov 
OZNAMY: 

 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie prvoprijímajúcich detí s ich 

rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov o účasť na tomto stretnutí. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude „Večeradlo“, v utorok pol hodiny pred sv. omšou bude 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok krížovú cestu 

sprevádzajú deti a mládež. 
 V najbližší utorok 18. marca po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí 

s ich rodičmi (Deti zo ZŠ v Jasení). 
 V piatok 21. marca o 18:15 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti a mládež. 
 V sobotu 22. marca sa v Závadke nad Hronom uskutoční stretnutie mladých Hronského 

a Breznianskeho dekanátu. Stretnutie sa začne sv. omšou o 9:00 hod. Pozývame všetkých mladých 
našej farnosti. Nahlásiť sa prosíme do štvrtka na farskom úrade v Predajnej. Program je na nástenke.  

 Celý slovenský národ prežíva "Rok Sedembolestnej Panny Márie". K našej Patrónke Slovenska sa 
oplatí modliť! A tak aj my sa chceme zapojiť. Požehnám dva obrazy sedembolestnej Panny Márie, 
ktoré budú kolovať po rodinách. Každá jedna rodina si ju na sedem dní zoberie domov a bude sa pri 
nej modliť. Najlepšie by bolo spoločne a každý deň jedno tajomstvo sedembolestného ruženca alebo 
aj všetky. O týždeň putovný obraz odovzdáme na týždeň druhej rodine, tá potom na týždeň tretej 
rodine... atď. Podobne, ako reťaz deviatnikov k Božskému Srdcu Ježišovmu budeme takto vytvárať 
reťaz ruženca k siedmym bolestiam Panny Márie. Vzadu kostola bude listina na ktorú by sme prosili, 
aby sa zapísali osoby alebo rodiny ktoré chcú sa zapojiť do modlitby. Poradie bude potom upravené 
podľa ulíc. Panna Mária chce pomáhať rodinám aj dnes. Len ju o pomoc prosme! 

 Katolícke noviny mapujú začiatok Pôstneho obdobia vo Vatikáne aj v slovenských diecézach; - 
zameriavajú sa na svätosť, ku ktorej sú povolaní všetci kresťania; - prinášajú rozhovor s Ninou 
Beňovou, autorkou knihy Bezdomovci, ľudia ako my, o tom, kto sú ľudia ulice a aký je správny 
kresťanský postoj k nim; a Listáreň odpovedá na otázku: Vysluhovanie sviatosti zmierenia – zdrvuje či 
povzbudzuje? 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 188 €, 31 centov, z čoho v Predajnej 76 € a 65 
centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltaniovej. 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                                          16.03.2014 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
STREDA:   Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

 

ÚMYSLY: 
 

16.3. 
 

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

11:00 Za  Milana Budu a rodičov 
18.3. Utorok 16:30 Za  Irenu a Michala a ich rodičov 
19.3. Streda 16:30 Za  Jozefa Kvačkaja 
20.3. Štvrtok 16:30 Za  Emila nedož. 64. rokov a jeho rodičov 
21.3. Piatok 16:30 Za  Štefana a Martu Sekačových a starých rodičov 
22.3. Sobota 9:00 Za  Alenku Kanikovú 

   

23.3. 

 

Nedeľa 
8:30 Za  Máriu nedož. 100. rokov a manžela Emila 

11:00 Za  rodičov, brata a sestru 
 

OZNAMY: 
 Dnes pobožnosť Krížovej cesty bude o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 
 Taktiež dnes popoludní o 17:00 hod. bude vo farskej klubovni stretnutie 

prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Detí zo ZŠ v Predajnej). Prosíme rodičov 
o účasť na tomto stretnutí. 

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

 V najbližší utorok 18. marca po sv. omši v Jasení o 16:30 hod. bude stretnutie 
prvoprijímajúcich detí s ich rodičmi (Deti zo ZŠ v Jasení). 

 V stredu a v piatok pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme krížovú cestu. V piatok 
krížovú cestu sprevádzajú deti a mládež.  

 V sobotu 22. marca sa v Závadke nad Hronom uskutoční stretnutie mladých 
Hronského a Breznianskeho dekanátu. Stretnutie sa začne o 9:00 hod. sv. omšou. 
Pozývame všetkých mladých našej farnosti. Nahlásiť sa prosíme do štvrtka na 
farskom úrade v Predajnej. Program je na nástenke. 

 Katolícke noviny mapujú začiatok Pôstneho obdobia vo Vatikáne aj v slovenských 
diecézach; - zameriavajú sa na svätosť, ku ktorej sú povolaní všetci kresťania; - 
prinášajú rozhovor s Ninou Beňovou, autorkou knihy Bezdomovci, ľudia ako my, o tom, 
kto sú ľudia ulice a aký je správny kresťanský postoj k nim; a Listáreň odpovedá na 
otázku: Vysluhovanie sviatosti zmierenia – zdrvuje či povzbudzuje? 

 Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vyzbieralo sa 188 €, 31 centov, z čoho v 
Jasení 111 € a 66 centov. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  

 V tomto týždni o upratovanie kostola sa postará ruža číslo 8. pani Cibuľovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


