
P R E D A J N Á                                       03.12.2017 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 03.12. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 04.12. 1700 Za dary Ducha Svätého pre rodinu 
Streda 06.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † Sidóniu Babkovú 3. výr. 
Štvrtok 07.12. 630 (rorátna sv. omša) Za † rodičov Petra a Albínu Mistrikových 
Piatok 08.12. 1700 Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie 
Sobota 09.12. 1700 Za farníkov 
Nedeľa 10.12. 945 Za † pána dekana Konštantína Kollára 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V adventnom období budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše v Predajnej budú v tomto týždni v stredu a 

štvrtok ráno o hod. 6:30. Roráty sa začínajú pri vypnutom svetle. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo 
lampáše. Počas omše je zapálená svieca tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s nami 
očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený svietnik na kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu, 
príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto 
zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. 
Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. Je pre nich pripravená aktivita. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. Počas adventu Sedembolestný ruženec sa budeme modliť 
v piatok pol hodiny pred sv. omšou. 

 V piatok 8. decembra máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. 
omša bude večer o 17:00 hod. 

 V sobotu 9. decembra o 10:00 hod. otec biskup Stanislav pozýva všetkých koledníkov do farnosti Dobroč na 
sv. omšu spojenú s vyslaním koledníkov. Po svätej omši bude pre deti pripravený program a svedectvo 
dobrovoľníčky z Ugandy. Kto by mal záujem nech mi da vedieť do stredy, musíme nahlásiť počet deti. 

 Po rozhodnutí slovenských biskupov Biblická nedeľa sa od tohto roku bude sláviť na druhú adventnú 
nedeľu - 10. decembra 2017 (pôvodne to bolo na tretiu veľkonočnú nedeľu). 

 Na budúcu nedeľu popoludní o 16:00 hod. pozývame do kostola v Jasení na vianočný koncert pedagógov 
a žiakov ZUŠ z Brezna. 

 Pápež František stále pripomína o službe a pomoci najviac potrebujúcim, preto, ako to bolo v minulých 
rokoch chceme pomôcť rodinám a osobám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v našej farnosti. Počas adventu 
bude v pitvorci pri jaskynke Panne Márii umiestnený stromček a povešané kartičky s číslami. Pozývame Vás, 
aby tí ktorí môžu, pomohli našim farníkom aspoň potravinovým darčekom a hračkou pre deti, a priniesli 
takúto pozornosť do kostola pod stromček alebo priamo na faru, najneskôr do 17. decembra. Pričiňme sa 
k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce.  

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali 
v sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali požehnanie Božieho 
Dieťaťa. Do koledníckej akcie chceme – ako obvykle - zapojiť mládež a deti. 

 Cestovná kancelária Trinity ponúka pútnický zájazd do Svätej Zeme v čase jarných prázdnin, v termíne 24.2.-
3.3.2018. Púť je organizovaná s priamym odletom z Košíc. Podrobný program je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 48 pozývajú na návštevu Smrečian a Okoličného; zameriavajú sa na potrebu 
vnútorného stíšenia na začiatku Adventu; pripomínajú osobnosť Alexandra Spesza, zakladateľa morálnej 
teológie na Slovensku. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol 

a pripravili adventný veniec. 
 

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

http://kbd.sk/web/index.php/9-data/aktuality/205-biblicka-nedela-10-december-2017


 

J A S E N I E                                            03.12.2017 

Farské oznamy na 1. Adventnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
STREDA    Spomienka   Sv. Mikuláša, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK    Slávnosť    Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

3.12. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Juraja 

5.12. Utorok 16:00 Za  manžela, jeho rodičov a syna 
6.12. Streda 6:30 (rorátna sv. omša) Za Božiu pomoc v chorobe pre Katku 
7.12. Štvrtok 16:00 Za kňazské a rehoľné povolania 
8.12. Piatok 16:00 Za  Rasťa 
9.12. Sobota 6:30 (rorátna sv. omša) Aid. 

   
10.12. 

 
Nedeľa 

  8:30 Za  Máriu a Mateja Magaňových 
11:00 Za  Pavla Štrbu 10. výr. 

OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V adventnom období budú sv. omše tzv. Roráty. Tieto omše budú v stredy a soboty ráno o hod. 6:30. Roráty sa 

začínajú pri vypnutom svetle. Preto si môžete nosiť so sebou sviece alebo lampáše. Počas omše je zapálená svieca 
tzv. „Roratka“ symbolizujúca Pannu Máriu, ktorá spolu s nami očakáva Spasiteľa. Pred oltárom bude pripravený 
svietnik na kahančeky. Každý, kto príde na túto sv. omšu, príde k oltáru, zapáli jeden kahanček (budú pripravené v 
košíku) a umiestni ho na svietniku. Nech táto zapálená sviečka znázorňuje naše zapojenie sa do očakávania na 
narodenie Pána spolu s Pannou Máriou. Prosíme rodičov, aby pomohli našim deťom prísť ráno na túto sv. omšu. 
Je pre nich pripravená aktivita. 

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

 V piatok 8. decembra máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša 
bude o 16:00 hod. 

 Po rozhodnutí slovenských biskupov Biblická nedeľa sa od tohto roku bude sláviť na druhú adventnú nedeľu - 
10. decembra 2017 (pôvodne to bolo na tretiu veľkonočnú nedeľu). 

 V sobotu 9. decembra o 10:00 hod. otec biskup Stanislav pozýva všetkých koledníkov do farnosti Dobroč na sv. 
omšu spojenú s vyslaním koledníkov. Po svätej omši bude pre deti pripravený program a svedectvo 
dobrovoľníčky z Ugandy. Kto by mal záujem nech mi da vedieť do stredy, musíme nahlásiť počet deti. 

 Na budúcu nedeľu popoludní o 16:00 hod. pozývame do kostola na vianočný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ 
z Brezna. 

 Pápež František stále pripomína o službe a pomoci najviac potrebujúcim, preto, ako to bolo v minulých rokoch 
chceme pomôcť rodinám a osobám v núdzi, ktoré sa nachádzajú v našej farnosti. Počas adventu bude pod 
chórom umiestnený stromček a povešané kartičky s číslami. Pozývame Vás, aby tí ktorí môžu, pomohli našim 
farníkom aspoň potravinovým darčekom a hračkou pre deti, a priniesli takúto pozornosť do kostola alebo priamo 
na faru, najneskôr do 17. decembra. Pričiňme sa k tomu, aby mali viacerí z nás krajšie Vianoce. 

 Vzadu na stolíku sú už pripravené návratky na pastoračnú návštevu – koledu. Prosíme, aby ste ich odovzdali v 
sakristii alebo na faru do 20. decembra. Pozývame všetkých farníkov, aby prijali požehnanie Božieho Dieťaťa. Do 
koledníckej akcie chceme - ako obvykle - zapojiť mládež a deti.  

 Cestovná kancelária Trinity ponúka pútnický zájazd do Svätej Zeme v čase jarných prázdnin, v termíne 24.2.-
3.3.2018. Púť je organizovaná s priamym odletom z Košíc. Podrobný program je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 48 pozývajú na návštevu Smrečian a Okoličného; zameriavajú sa na potrebu vnútorného 
stíšenia na začiatku Adventu; pripomínajú osobnosť Alexandra Spesza, zakladateľa morálnej teológie na 
Slovensku. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina a osoba 100,- a 10,- €.  Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol a pripravili 

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

http://kbd.sk/web/index.php/9-data/aktuality/205-biblicka-nedela-10-december-2017

