
P R E D A J N Á                                      7.11.2021 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Sviatok     Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
STREDA    Spomienka    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Martina z Tours, biskupa 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 7.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 10.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu a rodičov z oboch strán 
Piatok 12.11. 1700 Za Božie požehnanie pre Renka pri prílež. 30. rokov života 
Sobota 13.11. 1700 Za † Vincenta Vlčka a zosnulých z rodiny 
Nedeľa 14.11. 945 Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 8.11. okres Brezno je v III. stupni ohrozenia 

(čierna farba). Účasť na bohoslužbách: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 
osôb; v režime OTP – max. jedna osoba na 15 m2; v režime základ – max. jedna osoba 
na 25 m2. Pohreb, sobáš a krst: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 osôb; 
v režime OTP a základ – max. 6. osôb, s výnimkou pohrebov. 

 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 V sobotu 13.11. vo farskej klubovni budú stretnutia birmovancov: 1. skupina o 9:45 hod. 

a 2. skupina o 11:00 hod.  
 Katolícke noviny v čísle 44 štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž. Ak si do 17.12.2021 

objednáte a zaplatíte ročné predplatné na rok 2022, budete zaradení do žrebovania o 40 
hodnotných cien; V duchovnej obnove vysvetľujú, ako sa môžeme priblížiť k svätosti; 
Predstavujú farnosť Všetkých svätých v obci Veľká nad Ipľom; Rozprávajú sa s 
Martinom Královičom, ktorý sa chcel organizáciou pápežovej návštevy poďakovať 
Cirkvi. 

 Od poludnia 8.11 do polnoci 9.11 môže veriaci, za zvyčajných podmienok získať úplné 
odpustky tak, že nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodli Otče náš a Verím 
v Boha – z titulu výročia posviacky Lateránskej baziliky, matky a hlavy všetkých kostolov. 
Mnohí chodíte do Banskej Bystrice, využite túto možnosť.  

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 10,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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



J A S E N I E                                           7.11.2021 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Sviatok     Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
STREDA    Spomienka    Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
ŠTVRTOK   Spomienka    Sv. Martina z Tours, biskupa 
PIATOK    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
 

7.11. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Elenu Kordíkovú 2. výr. 

9.11. Utorok 16:00 Za  rodičov Annu a Jána, ich súrodencov s rodinami, a starých rodičov 
11.11. Štvrtok 16:00 Za  Máriu a Emila Sekačových a brata Ondreja 
 

14.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Annu a Jána Košikových, syna Jána, zaťa Róberta Cencera, 
Máriu a Emila Kordik 

11:00 Za  Jozefa Mamojku 1. výr. 
OZNAMY 

 Podľa COVID automatu od pondelka 8.11. okres Brezno je v III. stupni ohrozenia (čierna 
farba). Účasť na bohoslužbách: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 osôb; 
v režime OTP – max. jedna osoba na 15 m2; v režime základ – max. jedna osoba na 25 m2. 
Pohreb, sobáš a krst: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 osôb; v režime OTP 
a základ – max. 6. osôb, s výnimkou pohrebov. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 V sobotu 13.11. vo farskej klubovni budú stretnutia birmovancov: 1. skupina o 9:45 hod. 
a 2. skupina o 11:00 hod.  

 Blíži sa sviatok patrónky nášho Jasenského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Keďže 
liturgické predpisy nám nedovoľujú sláviť odpust v predchádzajúcu ani nasledujúcu 
nedeľu, oslavy budú v sobotu 20. novembra. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 hod. 
Pozvanie na našu slávnosť prijal vdp. Lukáš Tkáč, pán farár z Brezno - Mazorníkovo. 
Všetkých srdečne pozývame. 

 Katolícke noviny v čísle 44 štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž. Ak si do 17.12.2021 
objednáte a zaplatíte ročné predplatné na rok 2022, budete zaradení do žrebovania o 40 
hodnotných cien; V duchovnej obnove vysvetľujú, ako sa môžeme priblížiť k svätosti; 
Predstavujú farnosť Všetkých svätých v obci Veľká nad Ipľom; Rozprávajú sa s Martinom 
Královičom, ktorý sa chcel organizáciou pápežovej návštevy poďakovať Cirkvi. 

 Od poludnia 8.11 do polnoci 9.11 môže veriaci, za zvyčajných podmienok získať úplné 
odpustky tak, že nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodli Otče náš a Verím v Boha 
– z titulu výročia posviacky Lateránskej baziliky, matky a hlavy všetkých kostolov. Mnohí 
chodíte do Banskej Bystrice, využite túto možnosť.  

 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanoevj. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol.  
 

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


