
P R E D A J N Á                                      06.11.2016 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 
Nedeľa 06.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 07.11. 1700 Za † rodičov Magdalénu a Mariana, Milana a Silviu 
Utorok 08.11. 1700 Za † starých rodičov Longauerových, Ruženku, a rehoľnú sestru Oktáviu 
Streda 09.11. 1700 Poďakovanie za dary a prosbu o pomoc do ďalších rokov pre jubilujúcu rodinu 

Štvrtok 10.11. 1700 Za † Ondreja Felbabu 3. výr. a rodičov z oboch strán 
Piatok 11.11. 1700 Za † Annu a Ladislava Peniakových 
Sobota 12.11. 1700 Na úmysel 
Nedeľa 13.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už v kostole nebude, ale kto chce, tak 

pozývam na Korunku k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých na cintorín 
o 15:00 hod. 

 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude 
poklona k Oltárnej sviatosti. 

 Keďže máme ešte oktávu za zosnulých, dodatočná sv. omša bude v utorok 8. 
novembra o 17:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu 13. novembra pri sv. omšiach sa ukončí Mimoriadny svätý 
rok milosrdenstva v partikulárnych cirkvách. Otec biskup Stanislav ukončí 
svätý rok milosrdenstva v katedrále v Rožňave, ostatní v jubilejných kostoloch. 
Teda v Brezne o 10:30 hod. slávnostne sa uzatvorí Jubilejná brána farského 
kostola. Na nedeľu Krista Kráľa 20. novembra v Ríme pápež František ukončí 
Mimoriadny svätý rok milosrdenstva v celej Cirkvi. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 44 vysvetľujú, prečo nárek vyjadrený v biblických 

žalmoch je modlitbou dôvery; približujú sprevádzanie zomierajúceho, ktoré je 
vrcholom preukázanej lásky; zameriavajú sa na to, ako súvisí Fair 
trade (Spravodlivý obchod) s mobilnými telefónmi; odpovedajú na otázku, 
prečo Židia kladú pri návšteve cintorína na hroby kamienok. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybarovej. Ďakujeme všetkým, 

ktorí včera upratali kostol.  
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  

a Božie požehnanie počas celého týždňa.   



J A S E N I E                                           06.11.2016 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 
 

06.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  rodinu Gotthardovú 

07.11. Pondelok 16:00 Za  rodičov Kvačkajových a Kučerových 
08.11. Utorok 16:00 Za  z rodiny Šipulovej 
09.11. Streda 16:00 Za  z rodiny Šuhajdovej 
10.11. Štvrtok 16:00 Za  Štefana Murina a syna Jaroslava 
11.11. Piatok 16:00 Za  Irenu a manžela Juraja 

   
13.11. 

 
Nedeľa 

  8:30 Poďakovanie Pánu Bohu za všetky milosti a dary pri príležitosti 50. 
výr. sobáša manželov Lýdii a Jaroslava 

11:00 Za  Emila Demetera a rodičov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už v kostole nebude, ale kto chce, tak pozývam na 
Korunku k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých na cintorín o 14:30 hod. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. 
omšou modlime Sedembolestný ruženec, a po sv. omši bude poklona k Oltárnej 
sviatosti. 

 Keďže máme ešte oktávu za zosnulých, dodatočná sv. omša bude v pondelok 7. 
novembra o 16:00 hod. 

 Na budúcu nedeľu 13. novembra pri sv. omšiach sa ukončí Mimoriadny svätý rok 
milosrdenstva v partikulárnych cirkvách. Otec biskup Stanislav ukončí svätý rok 
milosrdenstva v katedrále v Rožňave, ostatní v jubilejných kostoloch. Teda v 
Brezne o 10:30 hod. slávnostne sa uzatvorí Jubilejná brána farského kostola. Na 
nedeľu Krista Kráľa 20. novembra v Ríme pápež František ukončí Mimoriadny 
svätý rok milosrdenstva v celej Cirkvi. 

 Taktiež na budúcu nedeľu o 16:00 hod. bude spoločenstvo rodín. 
 Katolícke noviny v čísle 44 vysvetľujú, prečo nárek vyjadrený v biblických žalmoch 

je modlitbou dôvery; približujú sprevádzanie zomierajúceho, ktoré je vrcholom 
preukázanej lásky; zameriavajú sa na to, ako súvisí Fair trade (Spravodlivý obchod) s 
mobilnými telefónmi; odpovedajú na otázku, prečo Židia kladú pri návšteve 
cintorína na hroby kamienok. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Dropanovej. Ďakujeme 

všetkým, ktorí včera upratali kostol. 
 

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


