
P R E D A J N Á                                      02.11.2014 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK   Spomienka   Sv. Karola Borromea, biskupa 
NEDEĽA   Sviatok   Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

ÚMYSLY: 
Nedeľa 02.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 03.11. 1730 Za † rodičov Máriu 30. výr. a Jána, deti Evu a Pavla 
    
Streda 05.11. 1730 Za † Ľudmilu a Emila Sedilek a syna Jozefa 
Štvrtok 06.11. 1730 Za Božiu pomoc a trpezlivosť v chorobe pre Máriu Šulajovú 
Piatok 07.11. 1730 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 08.11. 1700 Za † Zoltána 
Nedeľa   09.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY: 
 Do soboty môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním vyprosiť úplné odpustky pre 

duše v očistci. Preto v týždni po sv. omši sa spoločne modlíme korunku k Božiemu 
milosrdenstvu pri kríži na cintoríne. Dnes to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 
hod.  

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 
modlime Sedembolestný ruženec. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. omšou. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok od 9:00 hod., a v Predajnej v sobotu od 9:00 hod. 
Upozornite na to prosím našich chorých.  

 Od nasledujúcej soboty 8. novembra sa mení poriadok sv. omši. Vo farskom kostole 
v Predajnej sv. omša v sobotu bude večer o 17:00 hod. s platnosťou na nedeľu. Nebude sv. 
omši o 8:00 hod. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú 
zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. 
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 
976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Slovenská katolícka charita organizuje 2. ročník potravinovej zbierky. Zbierka sa uskutoční od 
10.–15.11.2014 denne od 13:00–19:00, v sobotu od 8:00–17:00. Prosíme Vás, aby ste nám v 
tomto čase pomohli návštevou Tesca v Brezne a zakúpili trvanlivé potraviny a drogériu a 
odovzdali dobrovoľníkom charity do označeného vozíka pri východe s Tesca. Prispením do 
zbierky podporíte a pomôžete aj ľuďom z našej obce. 

 Farnosť Valaská nás srdečne pozýva v nedeľu 9. novembra o 11:00 hod. na odpustovú 
slávnostnú sv. omšu z príležitosti sviatku sv. Martina, patróna kostola a farnosti. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na kresťanskú nádej a tajomstvo smrti; predstavujú smrť ako 
vrcholnú udalosť nášho života; približujú život a dielo kňaza Jozefa Martinčeka. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Foltianovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok 
upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           02.11.2014 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

UTOROK   Spomienka   Sv. Karola Borromea, biskupa 
NEDEĽA   Sviatok   Výročie posviacky Lateránskej baziliky 

ÚMYSLY: 
 

2.11. 
 

Nedeľa 
8:30 Za Ružencové Bratstvo  

11:00 Za dušičky 
3.11. Pondelok 16:30 Za  rodičov Kučerových, Kvačkajových a otca Jána 
4.11. Utorok 16:30 Za  Katarínu, Juraja a syna Juraja 
5.11. Streda 16:30 Za  Júliu, Jána a syna Emila 
 6.11. Štvrtok 16:30 Za  manžela Františka a rodičov Irenu a Michala 
7.11. Piatok 16:30 Za živých i mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

    
   

9.11. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za Božiu pomoc 50 ročnej jubilantke Janke 
11:00 Za  Štefana a Annu Barančokových a ich rodičov 

OZNAMY: 
 Do soboty môžeme ešte našimi modlitbami a svätým prijímaním vyprosiť úplné odpustky pre 

duše v očistci. Preto v týždni po sv. omši sa spoločne modlíme korunku k Božiemu 
milosrdenstvu pri kríži na cintoríne. Dnes to bude v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14:00 
hod.  

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec. 

 V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem každý deň pred sv. omšou. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok od 9:00 hod., a v Predajnej v sobotu od 9:00 hod. 
Upozornite na to prosím našich chorých.  

 Od nasledujúcej soboty 8. novembra sa mení poriadok sv. omši. V kostole v Jasení v sobotu 
nebude sv. omši ráno o 9:00 hod. Namiesto toho, vo farskom kostole v Predajnej sv. omša 
v sobotu bude večer o 17:00 hod. s platnosťou na nedeľu. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú 
zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. 
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 
976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Slovenská katolícka charita organizuje 2. ročník potravinovej zbierky. Zbierka sa uskutoční od 
10.–15.11.2014 denne od 13:00–19:00, v sobotu od 8:00–17:00. Prosíme Vás, aby ste nám v 
tomto čase pomohli návštevou Tesca v Brezne a zakúpili trvanlivé potraviny a drogériu a 
odovzdali dobrovoľníkom charity do označeného vozíka pri východe s Tesca. Prispením do 
zbierky podporíte a pomôžete aj ľuďom z našej obce. 

 Farnosť Valaská nás srdečne pozýva v nedeľu 9. novembra o 11:00 hod. na odpustovú 
slávnostnú sv. omšu z príležitosti sviatku sv. Martina, patróna kostola a farnosti. 

 Katolíčke noviny sa zameriavajú na kresťanskú nádej a tajomstvo smrti; predstavujú smrť ako 
vrcholnú udalosť nášho života; približujú život a dielo kňaza Jozefa Martinčeka. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v 
piatok upratali kostol.  
 



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


