
P R E D A J N Á                                      15.11.2015 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK    Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
SOBOTA    Spomienka    Obetovanie Panny Márie 
NEDEĽA    Slávnosť    Krista Kráľa 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 15.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 16.11. 1700 Za † Veroniku Cibuľovú 1. výr. 
Streda 18.11. 1700 Za † Jána a Máriu Vetrakových 
Štvrtok 19.11. 1700 Za † Máriu Srniakovú 30. deň  
Piatok 20.11. 1700 Za † Jána Tokár 30. deň 
Sobota 21.11.  Odpust v Jasení 1030 hod. 
Nedeľa 22.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Dnes o 14:00 hod. pozývame na námestie v Predajnej kde bude odovzdanie hasičského vozidla 

dobrovoľníckemu hasičskému zboru. Vozidlo príde odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra SR 
Róbert Kaliňak. 

 Popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V pondelok 16. novembra je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 

november je úmysel nasledovný: Modlime sa za zosnulých biskupov, kňazov, diakonov a verných zosnulých našej 
diecézy. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti 
oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; Dobrý skutok. 

 V piatok 20. novembra o 17:00 hod. v Predajnej bude sv. omša pre birmovancov. Účasť birmovancov je 
povinná! 

 V najbližšiu sobotu 21. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. 
Katarínou Alexandrijskou. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek SAC, rektor domu v SNV. 
Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetci Predajňania sú srdečne pozvaní. Večerná sv. omša v tento deň vo 
farskom kostole nebude. 

 Taktiež v sobotu o 15:00 hod. pozývame do farskej klubovne deti a mládež na nácvik spevokolu. 
 Na budúcu nedeľu 22. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia 

ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 min. pred sv. omšou, čiže o 9:30 hod. bude 
krátka pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Aj tento rok, v dňoch 16.–21. 11. organizuje Slovenská katolícka charita potravinovú zbierku, do ktorej sa 

už po tretí krát zapojí aj naša charita v Brezne. Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín (ale aj drogérie) v 
obchodnom reťazci Tesco, kde môžu ľudia zakúpením trvanlivých potravín prispieť a podporiť sociálne 
slabé rodiny.. 

 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov 
piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. 
novembra od 830 do 1300 hod. Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne, telocvičňu, 
areál školy a internát a tiež uvidia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia. 

 Dnes konči možnosť objednávať obrazy milosrdného Ježiša, ktoré sú na bočnom oltári. 
 Na budúcu nedeľu 22. novembra sa uskutočnia nové voľby do Ružencového bratstva. 
 Katolícke noviny v čísle 46 prinášajú rozhovor s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom 

Babjakom SJ o Synode biskupov vo Vatikáne; približujú inštaláciu mozaiky známeho slovinského umelca a 
teológa Marka Rupnika SJ v kostole na nitrianskom sídlisku Klokočina; predstavujú históriu a súčasnosť 
Rehole svätej Alžbety. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.  
 

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



 

J A S E N I E                                           15.11.2015 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK    Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky 
SOBOTA    Spomienka    Obetovanie Panny Márie 
NEDEĽA    Slávnosť    Krista Kráľa 

ÚMYSLY: 
 

15.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  rodičov Martina a Annu Demeterových 
11:00 Za  Magdalénu Babkovú, manžela, syna a zaťa 

17.11. Utorok 16:00 Za  manželku Martu Ambrozovú, jej rodičov a starých rodičov 
18.11. Streda 16:00 Za  Emila Kordíka a rodičov 
19.11. Štvrtok 16:00 Za  Katarínu Magáňovú 
20.11. Piatok 16:00 Za  Julianu Murínovú 
21.11. Sobota 10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 

   

22.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Eduarda a Máriu Majerových a syna Eduarda 
11:00 Za  Antona Chromeka nedož. 60. rokov 

OZNAMY: 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V pondelok 16. novembra je deň modlitieb na úmysel otca biskupa Stanislava a za diecézu. Na mesiac 

november je úmysel nasledovný: Modlime sa za zosnulých biskupov, kňazov, diakonov a verných zosnulých našej 
diecézy. Na podporu tohto úmyslu sa môže pridať: Účasť na svätej omši; Poklona Najsvätejšej sviatosti 
oltárnej; Modlitba svätého ruženca; Čítanie Svätého písma; Pôst; Púť; Dobrý skutok. 

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

 V piatok 20. novembra o 16:00 hod. v Jasení bude sv. omša pre birmovancov. Účasť birmovancov je 
povinná! 

 V najbližšiu sobotu 21. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, 
patrónky nášho kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. Krištof Zontek SAC, rektor domu v SNV. 
Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša v tento deň vo farskom 
kostole v Predajnej nebude. 

 Na budúcu nedeľu 22. novembra máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia 
ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Preto 15 min. pred prvou sv. omšou, čiže o 8:15 
hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné 
odpustky.  

 Taktiež na budúcu nedeľu o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Aj tento rok, v dňoch 16.–21. 11. organizuje Slovenská katolícka charita potravinovú zbierku, do ktorej sa 

už po tretí krát zapojí aj naša charita v Brezne. Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín (ale aj drogérie) v 
obchodnom reťazci Tesco, kde môžu ľudia zakúpením trvanlivých potravín prispieť a podporiť sociálne 
slabé rodiny. 

 Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov 
piatych a deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. 
novembra od 830 do 1300 hod. Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom 
gymnáziu, budú sa môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne, telocvičňu, 
areál školy a internát a tiež uvidia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho gymnázia. 

 Dnes konči možnosť objednávať obrazy milosrdného Ježiša, ktoré sú v sakristii. 
 Katolícke noviny v čísle 46 prinášajú rozhovor s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom 

Babjakom SJ o Synode biskupov vo Vatikáne; približujú inštaláciu mozaiky známeho slovinského umelca a 
teológa Marka Rupnika SJ v kostole na nitrianskom sídlisku Klokočina; predstavujú históriu a súčasnosť 
Rehole svätej Alžbety. 

 Upratovanie kostola bude v piatok a postará sa ruža číslo 3. pani Bérešovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

 (o 11:00 h.) Dnes po sv. omši prosím, aby ostali deti, ktoré chcú sa zapojiť do jasličkovej pobožnosti na 
Vianoce. 



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


