
P R E D A J N Á                                       3.10.2021 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Františka Assiského 
UTOROK   Spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
STREDA   Spomienka   Sv. Bruna, kňaza 
ŠTVRTOK   Spomienka   Ružencovej Panny Márie 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 3.10. 945 Za Ružencové bratstvo 
Streda 6.10. 1800 Za † Annu a Emila Čumových 
Piatok 8.10. 1800 Za † z rodiny Kerkešovej a Gajdošovej 
Sobota 9.10. 1800 Za † Jozefa a syna Štefana Kuracinu 
Nedeľa 10.10. 945 Za † Máriu Roháčovú a manžela, sestru Margetku Dunajskú 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 4.10.2021 okres Brezno je v II. stupni (ostražitosť 

- oranžova farba). 
 Svätý Otec František vyzval v máji na nepretržitú modlitbovú reťaz. My – biskupi 

Slovenska – sme túto výzvu prijali a modlili sme sa po celom Slovensku 31 dní, 24 hodín 
denne. Október je opäť mesiacom Panny Márie. Je mesiacom zjavení vo Fatime. Preto 
Vás opäť vzývame k modlitbe ruženca 31 dní, 24 hodín denne. Modlime sa za úmysly 
Svätého Otca a úmysly našich otcov biskupov. Taktiež sa modlime už tradične za ochranu 
života od počatia po prirodzenú smrť, za opravdivú úctu k Eucharistii a Stvoriteľovi, za 
Slovensko a jeho národ. Sledovať a modliť sa naživo je možné na www.somkatolik.sk, 
www.slovenskydohovorzarodinu.sk, a na sociálnych sieťach. 

 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Stretnutie prihlásených kandidátov na birmovanie bude v sobotu 9.10. o 16:00 hod. 

v kostole v Predajnej. 
 V novembri slúžia oo. pallotíni každý deň 25 sv. omší na úmysly za zosnulých, ktorých 

mena nám môžete poslať s označením novembrové sv. omše. Vaše úmysly budú zahrnuté 
do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o tieto sv. 
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 
1, Predajná, alebo prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Katolícke noviny v čísle 39 vysvetľujú, prečo je práve svätá Terézia z Lisieux patrónkou 
misií; Približujú život vo farnosti Zlaté Moravce, kde patrónom farského kostola je svätý 
Michal, archanjel; Pripomínajú si významné životné jubileum – 70 rokov slovenskej 
opernej legendy Petra Dvorského. 

 Minulú nedeľu bola charitatívna zbierka pre Kubu. Vyzbieralo sa 450,- €, z toho 
v Predajnej 140,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

 

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

https://somkatolik.sk/
http://www.slovenskydohovorzarodinu.sk/


J A S E N I E                                           3.10.2021 

Farské oznamy na 27. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Sv. Františka Assiského 
UTOROK   Spomienka   Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
STREDA   Spomienka   Sv. Bruna, kňaza 
ŠTVRTOK   Spomienka   Ružencovej Panny Márie 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov 

ÚMYSLY 
 

3.10. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové bratstvo 

11:00 Za  Matildu Koscovú 30. deň 
5.10. Utorok 17:00 Za  Vierku a jej rodičov 
7.10. Štvrtok 17:00 Za  manžela Emila Šuhajdu a jeho rodičov 

 

10.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Veroniku Sekáčovú 10. výr. 
11:00 Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 4.10.2021 okres Brezno je v II. stupni (ostražitosť - oranžova 

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

sviatosti. 
 Svätý Otec František vyzval v máji na nepretržitú modlitbovú reťaz. My – biskupi Slovenska – sme 

túto výzvu prijali a modlili sme sa po celom Slovensku 31 dní, 24 hodín denne. Október je opäť 
mesiacom Panny Márie. Je mesiacom zjavení vo Fatime. Preto Vás opäť vzývame k modlitbe 
ruženca 31 dní, 24 hodín denne. Modlime sa za úmysly Svätého Otca a úmysly našich otcov 
biskupov. Taktiež sa modlime už tradične za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, za 
opravdivú úctu k Eucharistii a Stvoriteľovi, za Slovensko a jeho národ. Sledovať a modliť sa naživo 
je možné na www.somkatolik.sk, www.slovenskydohovorzarodinu.sk, a na sociálnych sieťach. 

 Z tohto dôvodu sa bude v Jasenskom kostole denne modliť svätý ruženec. V utorok v rámci 
večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred svätou omšou a ostatné dni o 16:30 hod. Pozývame 
všetkých členov ružencového bratstva, aby si našli čas a prichádzali sa v tomto mesiaci modliť a 
vyprosovať Božie požehnanie pre našu farnosť. 

 Stretnutie prihlásených kandidátov na birmovanie bude v sobotu 9.10. o 16:00 hod. v kostole 
v Predajnej. 

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

 Katolícke noviny v čísle 39 vysvetľujú, prečo je práve svätá Terézia z Lisieux patrónkou misií; 
Približujú život vo farnosti Zlaté Moravce, kde patrónom farského kostola je svätý Michal, archanjel; 
Pripomínajú si významné životné jubileum – 70 rokov slovenskej opernej legendy Petra Dvorského. 

 Minulú nedeľu bola charitatívna zbierka pre Kubu. Vyzbieralo sa 450,- €, z toho v Jasení 310,- €.  
 Na kostol bohuznáma osoba obetovala 20,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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

https://somkatolik.sk/
http://www.slovenskydohovorzarodinu.sk/

