
P R E D A J N Á                                      21.11.2021 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
UTOROK   Spomienka   Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka a Sv. Kolombána, opáta 
STREDA    Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 21.11. 945 Poďakovanie za dar dieťaťa, s prosbou o Božiu pomoc pre deti a vnúčatá 
Streda 24.11. 1700 Za † Jána Paulika staršieho, rodičov a súrodencov 
Piatok 26.11. 1700 Za † Antona Hraška, manželku, dcéru a syna 
Sobota 27.11. 1700 Za † Jozefa Beraxu 1. výr. 
Nedeľa 28.11. 945 Za † manžela Dušana, rodičov a súrodencov 

OZNAMY 
 Podľa novej metodiky Covid automatu od pondelka 22.11. okres Brezno je naďalej v III. stupni 

ohrozenia (čierna farba). Účasť na bohoslužbách: v režime OP - max. 50 osôb; v režime OTP – 
max. 6. osôb, v režime Základ – individuálna pastoračná činnosť. Pohreb, sobáš a krst: 
v režime OP - max. 50 osôb; v režime OTP a Základ – max. 6. osôb s výnimkou pohrebov. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti.  

 Vo štvrtok 25.11. filiálka Jasenie má patrocínium svojho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Sv. 
omša v Jasení bude o 16:00 hod. S patrocínium sú spojené odpustky. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budem 
posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti. 

 Zajtra je spomienka na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov, preto dnes sa chceme 
poďakovať pánu organistovi za obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť pri doprevádzaní 
liturgie. Ďakujeme. 

 Slovenskí katolícki biskupi pripravili vyhlásenie na podporu očkovania a usmernenie týkajúce sa 
oslobodenia od účasti na sv. omši. Celý text vyhlásenia a usmernenia je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 46 vysvetľujú, prečo by sme mali zveriť našu spoločnosť do rúk 
láskavého Krista Kráľa; Pripomínajú si život a dielo zosnulého akademického maliara Miroslava 
Cipára; Približujú príbehy učiteliek, ktoré boli pre totalitný režim nepohodlné; Prinášajú 
myšlienky z posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže, ktorý slávime 21. 
novembra na Nedeľu Krista Kráľa; Vysvetľujú, aké je posolstvo takzvanej Červenej stredy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 480,-€, z toho v Predajnej 190,-€. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           21.11.2021 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka   Sv. Cecílie, panny a mučenice 
UTOROK   Spomienka   Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka a Sv. Kolombána, opáta 
STREDA    Spomienka   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
 

21.11. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela, jeho rodičov, rodičov Irenu a Michala 

11:00 Poďakovanie za dožité roky a o Božiu pomoc do ďalších rokov 
23.11. Utorok 16:00 Za  rodičov, bratov a sestru Annu 
25.11. Štvrtok 16:00 Za  Petra Ciesára a rodičov 

 

28.11. 
 

Nedeľa 
  8:30 Za  Margitu a Jána Kučerových, Máriu a Dominika Droppanových 
11:00 Za  rodičov Ambrózových, Jána a Šarlotu, ich rodičov a brata Štefana 

OZNAMY 
 Podľa novej metodiky Covid automatu od pondelka 22.11. okres Brezno je naďalej v III. stupni 

ohrozenia (čierna farba). Účasť na bohoslužbách: v režime OP - max. 50 osôb; v režime OTP – 
max. 6. osôb, v režime Základ – individuálna pastoračná činnosť. Pohreb, sobáš a krst: 
v režime OP - max. 50 osôb; v režime OTP a Základ – max. 6. osôb s výnimkou pohrebov. 

 V utorok pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Vo štvrtok 25.11. náš kostol v Jasení má patrocínium, sv. Kataríny Alexandrijskej. S patrocínium 

sú spojené odpustky. 
 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budem 

posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti.  
 Zajtra je spomienka na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov, preto dnes sa chceme 

poďakovať pani organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a 
zodpovednosť pri doprevádzaní liturgie. Ďakujeme. 

 Slovenskí katolícki biskupi pripravili vyhlásenie na podporu očkovania a usmernenie týkajúce sa 
oslobodenia od účasti na sv. omši. Celý text vyhlásenia a usmernenia je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 46 vysvetľujú, prečo by sme mali zveriť našu spoločnosť do rúk 
láskavého Krista Kráľa; Pripomínajú si život a dielo zosnulého akademického maliara Miroslava 
Cipára; Približujú príbehy učiteliek, ktoré boli pre totalitný režim nepohodlné; Prinášajú 
myšlienky z posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže, ktorý slávime 21. 
novembra na Nedeľu Krista Kráľa; Vysvetľujú, aké je posolstvo takzvanej Červenej stredy. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 480,-€, z toho v Jasení 290,-€. Pán Boh zaplať 
za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 7. p. Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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


