
P R E D A J N Á                               1.1.2023 

Farské oznamy na slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky – Nový rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 

UTOROK  Spomienka   Najsvätejšieho mena Ježiš 

PIATOK  Slávnosť    Zjavenie Pána – Troch kráľov 

SOBOTA  Spomienka   Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza 

NEDEĽA   Slávnosť   Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 

Nedeľa 1.1.2023 930 Za Ružencové Bratstvo 

Streda 4.1. 800 Za † Emila Rottera 5. výr. 

Piatok 6.1. 1030 Za živých a zosnulých členov BBSJ 

Sobota 7.1. 1700 Za † Dušana Fortiaka 20. výr. 

Nedeľa 8.1. 930 O Božiu pomoc a pokoj pre rodinu 

OZNAMY 

➢ Dnes po sv. omši budú členky RB oboznámené s hospodárením za rok 2022. Prosíme 

o účasť.  

➢ V tomto týždni pokračujem s posvätením príbytkov a koledou deti.  

Dnes pôjdem do Jasenia od 14:30 h. na Mlyništie (začnem od bytovky pri družstve), 

následne ul. Horná a Potočná. 

V pondelok 2.1. Jasenie, od 15:30 h. Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Švermová, Mlynská. 

V utorok 3.1. Jasenie, od 15:00 h. Kyslá 126., Partizánska cesta, Športová, Pod breh, a Dolná. 

➢ V stredu 4.1. pozývame deti a mládež, ktorí chodia po kolede a miništrantov na kolky do 

Podbrezovej. Stretneme sa pri fare o 16:30 hod. Prosba, aby si deti zobrali prezuvky. 

➢ V piatok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a v našom farskom 

kostole odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na našu slávnosť 

prijal P. Pavol Noga, CM - rektor kostola sv. Alžbety v BB. Počas sv. omše bude 

posvätenie vody, soli, kriedy a kadidla. S odpustovou sv. omšou sú spojené úplné odpustky. 

Všetkých srdečne pozývam.  

➢ Taktiež v piatok budeme sláviť Misijný deň detí. Na svätú omšu pozývame deti, s ktorými 

sa budeme spoločne modliť za pokoj v Etiópii. 

➢ V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku chorým 

tento mesiac nepôjdem, pôjdem vo februári. 

➢ O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a 

vyzdobili kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 



 

J A S E N I E                                     1.1.2023 

Farské oznamy na slávnosť Panny Márie 
Bohorodičky – Nový rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK Spomienka   Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi 

UTOROK  Spomienka   Najsvätejšieho mena Ježiš 

PIATOK  Slávnosť    Zjavenie Pána – Troch kráľov 

SOBOTA  Spomienka   Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza 

NEDEĽA   Slávnosť   Krst Krista Pána 

ÚMYSLY 
 

1.1.2023 
 

Nedeľa 
8:00 Za  Ružencové  Bratstvo 

11:00 Za  Vierku Kordíkovú 20. výr. a manžela Jozefa nedož. 80. rokov 

3.1. Utorok 8:00 Za  Gizelu a Jozefa Pauliakových a ich deti 

5.1. Štvrtok 17:00 Za pomoc Božiu v chorobe 

6.1. Piatok 8:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 
 

8.1. 
 

Nedeľa 
  8:00 Za  Mareka a Veroniku Núterových, brata Jozefa s rodinou, 

brata Gregora 

11:00 Za  Jozefa, Helenu, a syna Jozefa Medveďových 
OZNAMY 

➢ V tomto týždni pokračujem s posvätením príbytkov a koledou deti. Deti, ktoré idú na 

koledu v Jasení prosím aby prišli dnes pred kostol o 14.15 hod. Dnes pôjdem v Jasení od 

14:30 h. na Mlyništie (začnem od bytovky pri družstve), následne ul. Horná 

a Potočná. 

V pondelok 2.1. Jasenie, od 15:30 h. Malá Hrabina, Mlyništie č. 492., Švermová, Mlynská. 

V utorok 3.1. Jasenie, od 15:00 h. Kyslá 126., Partizánska cesta, Športová, Pod breh, a Dolná. 

➢ V stredu 4.1. pozývame deti a mládež, ktorí chodia po kolede a miništrantov na kolky do 

Podbrezovej. Stretneme sa pri fare o 16:30 hod. Prosba, aby si deti zobrali prezuvky. 

➢ Vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

➢ V piatok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, a vo farskom 

kostole odpustová slávnosť. Svätá omša bude o 10:30 hod. a pozvanie na našu slávnosť 

prijal P. Pavol Noga, CM - rektor kostola sv. Alžbety v BB. S odpustovou sv. omšou sú 

spojené úplné odpustky. Všetkých srdečne pozývame. 

Sv. omša v tento deň v Jasení bude len jedna o hod. 8:00. Počas sv. omše bude posvätenie 

vody, soli, kriedy a kadidla. 

➢ Taktiež v piatok budeme sláviť Misijný deň detí. Na sväté omše pozývame deti, s ktorými 

sa budeme spoločne modliť za pokoj v Etiópii. 

➢ V tomto týždni pripadá prvý piatok v mesiaci. Sme po vianočnej spovedi, ale kto by veľmi 

potreboval sa vyspovedať môže to urobiť pred každou sv. omšou v týždni. Ku chorým 

tento mesiac nepôjdem, pôjdem vo februári. 

➢ O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého vianočného týždňa. 


