
P R E D A J N Á                                      10.10.2021 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka 
PIATOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 

ÚMYSLY 
Nedeľa 10.10. 945 Za † Máriu Roháčovú a manžela, sestru Margetku Dunajskú 
    
    
    
Nedeľa 17.10. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 11.10.2021 okres Brezno je v I. stupni 

ohrozenia (červená farba). 
 V tomto týždni sv. omše vo farnosti nebudú. 
 V sobotu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava, a začiatok 

diecéznej novény k Rožňavskej Panne Márii (16.-24.10.2021) 
 18.10.2021 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, 

školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej 
úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí 
s prísľubom pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa 
zmení“. Tohtoročná kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod 
ochranou sv. Jozefa.“ 

 Pripomínam o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. 
Ak máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, 
a prinesiete ju do sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 40 vysvetľujú evanjelium 28. nedele v Cezročnom období; 
Rozprávajú sa so zahraničným redaktorom RTVS Viliamom Hauzerom, ktorý 
s ďalšími novinármi sprevádzal pápeža Františka v lietadle; Prinášajú aj rozhovor 
o kultúre skartovania s Radovanom Šoltésom, ktorý sa venuje filozofii, kresťanskej 
spiritualite a sociálnej náuke Cirkvi; Uverejňujú tretiu časť apoštolského listu pápeža 
Františka s názvom Candor lucis aeternae, ktorý napísal pri príležitosti sedemstého 
výročia smrti talianskeho básnika Danteho Alighieriho, autora Božskej komédie. 

 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. 

http://www.miliondeti.sk/


 

J A S E N I E                                           10.10.2021 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka   Sv. Jána XXIII., pápeža 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka 
PIATOK   Spomienka   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka   Sv. Margity Márie Alacoque, panny 

ÚMYSLY 
 

10.10. 
 

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

    
    

 

17.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  rodičov Šipulových a bratov Juraja, Šimona a Martina 
11:00 Za  Máriu Pauliakovú 10. výr. 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 11.10.2021 okres Brezno je v I. stupni ohrozenia 

(červená farba). 
 V tomto týždni sv. omše vo farnosti nebudú. 
 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec. V utorok v 

rámci večeradla o 16:00 hod. a v 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. 

 V sobotu 16. októbra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava a začiatok 
diecéznej novény k Rožňavskej Panne Márii (16.-24.10.2021) 

 18.10.2021 Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva farnosti, školy, 
materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je 
modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Táto iniciatíva súvisí s prísľubom 
pátra Pia, že „ak sa bude milión detí spoločne modliť ruženec, svet sa zmení“. Tohtoročná 
kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa.“ 

 Pripomínam o novembrových spoločných svätých omšiach na úmysly za zosnulých. Ak 
máte záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete 
ju do sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 40 vysvetľujú evanjelium 28. nedele v Cezročnom období; 
Rozprávajú sa so zahraničným redaktorom RTVS Viliamom Hauzerom, ktorý s ďalšími 
novinármi sprevádzal pápeža Františka v lietadle; Prinášajú aj rozhovor o kultúre 
skartovania s Radovanom Šoltésom, ktorý sa venuje filozofii, kresťanskej spiritualite a 
sociálnej náuke Cirkvi; Uverejňujú tretiu časť apoštolského listu pápeža Františka s názvom 
Candor lucis aeternae, ktorý napísal pri príležitosti sedemstého výročia smrti talianskeho 
básnika Danteho Alighieriho, autora Božskej komédie. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža č. 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

http://www.miliondeti.sk/

