
P R E D A J N Á                                      17.10.2021 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu  
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža 
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
Nedeľa 17.10. 945 Za farníkov 
Streda 20.10. 1700 Za † Margitu Schönovú 1. výr., manžela Rudolfa a syna Ivana 
Piatok 22.10. 1700 Za † Vojtecha Kňazovického a rodičov z oboch strán 
Sobota 23.10. 1700 Za † Jozefa Cibulu a syna Miloša 
Nedeľa 24.10. 945 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v I. stupni ohrozenia (červená farba). 
 Od zajtra sv. omše v Predajnej v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 17:00 hod. 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 Po omši v týždni sa modlime Diecéznu novénu k Rožňavskej Panne Márii (16.-

24.10.2021) 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Zajtra 18.10. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, 

školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej 
úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí 
s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa 
zmení“. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod 
ochranou sv. Jozefa.“ Kto sa chce zapojiť do ružencovej modlitby pozývam zajtra do 
kostola v Jasení o 16:30 hod. 

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak 
máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Budúcu nedeľu je Svetový deň misií - Misijná nedeľa. Počas svätých omši bude 
celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, 
ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou 
solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

http://www.miliondeti.sk/


J A S E N I E                                           17.10.2021 

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK   Sviatok    Sv. Lukáša, evanjelistu  
PIATOK    Spomienka   Sv. Jána Pavla II., pápeža  
MISIJNÁ NEDEĽA 

ÚMYSLY 
 

17.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Šipulových a bratov Juraja, Šimona a Martina 
11:00 Za  Máriu Pauliakovú 10. výr. 

19.10. Utorok 17:00 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových 
21.10. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Annu a Štefana, ich synov, starých rodičov a svokrovcov 
 

24.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  manželku a rodičov Zelenčikových a Rohockých 
11:00 Za  Darinku a Oľgu 1. výr. 

OZNAMY 

 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v I. stupni ohrozenia (červená farba). 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude 

poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec. V utorok 

v rámci večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred svätou omšou a ostatné dni 
o 16:30 hod. 

 Po omši v týždni sa modlime Diecéznu novénu k Rožňavskej Panne Márii (16.-
24.10.2021) a v ostatné dni počas ruženca. 

 Zajtra 18.10. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, 
školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej 
úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí 
s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa 
zmení“. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod 
ochranou sv. Jozefa.“ Kto sa chce zapojiť do ružencovej modlitby pozývam zajtra do 
kostola v Jasení o 16:30 hod. 

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak 
máte záujem o tieto omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Budúcu nedeľu je Svetový deň misií - Misijná nedeľa. Počas svätých omši bude 
celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, 
ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou 
solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

http://www.miliondeti.sk/

