
P R E D A J N Á                                       09.11.2014 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
UTOROK    Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa  
STREDA    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  

ÚMYSLY: 
Nedeľa 09.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 10.11. 1730 Za † Ondreja Felbaba 1. výr. 
    
Streda 12.11. 1730 Za Božiu pomoc a trpezlivosť v chorobe pre Máriu Šulajovú 
Štvrtok 13.11. 1730 Za † Mariana a Magdalénu Gregorových 

Piatok 14.11. 1730 Poďakovanie za dožitých 23. rokov života s prosbou o Božiu pomoc 
pre Renka 

Sobota 15.11. 1700 Za farníkov  
Nedeľa 16.11. 945 Za † františkánskeho brata Simana Placida a jeho rodičov 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Sviatosti Oltárnej. 
 V piatok 14. novembra o 18:00 hod. bude vo farskej klubovni nácvik spevu. Pozývame deti 

a mládež. 
 Na budúcu nedeľu 16. novembra počas sv. omši bude posvätenie pamätanej tabuly 

františkánskeho rehoľného brata Placida Simana, rodáka z Predajnej. 
 Už dnes oznamujeme, že v sobotu 22. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom 

patrónky kostola, sv. Katarínou Alexandrijskou. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude o. Stanislav Miernik, karmelitán zo Starých Hôr. Všetci 
Predajňania sú srdečne pozvaní. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za zosnulých, 
ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše úmysly budú 
zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte záujem o sv. 
omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: Pallotíni, Farská 1, 
976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na farský úrad. 

 Slovenská katolícka charita organizuje 2. ročník potravinovej zbierky. Zbierka sa uskutoční od 
10.–15.11.2014 denne od 13:00–19:00, v sobotu od 8:00–17:00. Prosíme Vás, aby ste nám v 
tomto čase pomohli návštevou Tesca v Brezne a zakúpili trvanlivé potraviny a drogériu a 
odovzdali dobrovoľníkom charity do označeného vozíka pri východe s Tesca. Prispením do 
zbierky podporíte a pomôžete aj ľuďom z našej obce. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na život a dielo blahoslaveného Pavla VI. a jeho hlbokú úctu 
k Panne Márii; prinášajú rozhovor so švajčiarskou pustovníčkou Máriou Baptistou; približujú 
africkú misiu slovenského dobrovoľníka Tomáša Rusňáka. 

 Počas večernej sv. omši v sobotu, ktorá je s platnosťou na nedeľu bude zbierka do zvončeka. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Foltaniovej. 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                                           09.11.2014 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

PONDELOK   Spomienka   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
UTOROK    Spomienka   Sv. Martina z Tours, biskupa  
STREDA    Spomienka   Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka  

ÚMYSLY: 
 

09.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Božiu pomoc 50 ročnej jubilantke Janke 
11:00 Za  Štefana a Annu Barančokových a ich rodičov 

11.11. Utorok 16:30 Za  Irenu Kováčovú 1. výr. a jej manžela Juraja 
12.11. Streda 16:30 Za  Martu Ambrózovú a otca Jozefa a jeho rodičov 
13.11. Štvrtok 16:30 Za  Martu Ostrihoňovú 1. výr. a manžela Petra 
14.11. Piatok 16:30 Za  Emila Kordíka a rodičov 
15.11. Sobota 15:30 Sobášna omša za Katarínu Kučerovú a Maria Priadku 

   

16.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Alenku Vaníkovú nedožitých 50. rokov 
11:00 Za  Matúša Hatalu 1. výr. 

OZNAMY: 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť bude o 15:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, v stredu a piatok sa pol hodiny pred sv. 

omšou modlime Sedembolestný ruženec a vo štvrtok po sv. omši krátka poklona 
k Sviatosti Oltárnej. 

 Už dnes oznamujeme, že v sobotu 22. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. 
Kataríny Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Svätá omša bude o 10:30 hod. a hlavným 
celebrantom a kazateľom bude o. Stanislav Miernik, karmelitán zo Starých Hôr. Všetkých 
už teraz srdečne pozývame. 

 Bratia a sestry, v novembri slúžia pallotíni každý deň 25 svätých omší na úmysly za 
zosnulých, ktorých mena nám môžete poslať s označením novembrové sväté omše. Vaše 
úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca november. Ak máte 
záujem o sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a zašlite na adresu: 
Pallotíni, Farská 1, 976 63 Predajná, alebo ju prineste s milodarom do sakristie alebo na 
farský úrad. 

 Slovenská katolícka charita organizuje 2. ročník potravinovej zbierky. Zbierka sa uskutoční 
od 10.–15.11.2014 denne od 13:00–19:00, v sobotu od 8:00–17:00. Prosíme Vás, aby ste 
nám v tomto čase pomohli návštevou Tesca v Brezne a zakúpili trvanlivé potraviny a 
drogériu a odovzdali dobrovoľníkom charity do označeného vozíka pri východe s Tesca. 
Prispením do zbierky podporíte a pomôžete aj ľuďom z našej obce. 

 Katolícke noviny sa zameriavajú na život a dielo blahoslaveného Pavla VI. a jeho hlbokú 
úctu k Panne Márii; prinášajú rozhovor so švajčiarskou pustovníčkou Máriou Baptistou; 
približujú africkú misiu slovenského dobrovoľníka Tomáša Rusňáka. 

 Ďakujem všetkým mužom-dobrovoľníkom, ktorí prišli počas týždňa na faru popíliť drevo. 
Pán Boh Vám zaplať. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

včera upratali kostol. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu  



a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


