
P R E D A J N Á                                      19.9.2021 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
UTOROK  Sviatok  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
ŠTVRTOK  Spomienka  Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 19.9. 945 Za † Jána Ďurčo 1. výr. a nedož. 85. rokov 
Streda 22.9. 1800 Za † sestru Margarétu 
Piatok 24.9. 1800 Za † Emila a Matildu Turčanových a syna Milana 
Sobota 25.9. 1800 Za duše v očistci 
Nedeľa   26.9. 945 Za † rodičov Irenu a Rudolfa Sojak 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 20.9.2021 okres Brezno je v I. stupni ohrozenia 

(červená farba). Na bohoslužbách: bez limitu osoby kompletne zaočkované; OTP – 
maximálne 25% kapacity; základ - max. jedna osoba na 15 m2. 

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

 V stredu 22.9.2021 sa na Slovensku už po štvrtýkrát začne medzinárodná pro-life 
kampaň 40 dní za život. Potrvá do 31.10.2021. Cieľom je svedčiť o hodnote ľudského 
života na miestach, kde sa vykonávajú potraty, a byť svedkom a svetlom v spoločnosti 
plnej hriechu a tmy. Možnosť zapojiť sa modlitbou a pôstom, či už priamo: pred 
Ružinovskou nemocnicou v Bratislave a pred zdravotníckym zariadením Gynstar 
v Prešove, alebo na diaľku. Viac informácií o projekte na 
stránke www.40dnizazivot.sk. 

 Pripomínam, že vo farnosti začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Na 
birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, 
ktorý už bol na prvej spovedi a prvom prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva na 
škole, ktoré sú súčasťou prípravy na birmovku. Veková hranica je: navštevovať 9. roč. 
Zš a starší. Záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili do konca septembra.  

 Kto by mal záujem tak je ešte v ponuke kniha Čarovné Horehronie, v ktorej je 
zahrnutá aj naša farnosť Predajná. 

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

 Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán 
Boh Vám zaplať. 
 

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

http://www.40dnizazivot.sk/


 

J A S E N I E                                           19.9.2021 

Farské oznamy na 25. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov 
UTOROK  Sviatok  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
ŠTVRTOK  Spomienka  Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

ÚMYSLY 
 

19.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Jána Tlučáka 1. výr. 
11:00 Za  rodičov Murinových a Štrbových, ich deti a zaťa 

21.9. Utorok 17:00 Za  Františka Kubackého nedož. 80. rokov 
 23.9. Štvrtok 17:00 Za  syna Ľuboška, starých rodičov a bratov 

 

26.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu Kordíkovú, manžela a ich rodičov 
11:00 Za  Juraja a jeho rodičov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 20.9.2021 okres Brezno je v I. stupni ohrozenia 

(červená farba). Na bohoslužbách: bez limitu osoby kompletne zaočkované; OTP – 
maximálne 25% kapacity; základ - max. jedna osoba na 15 m2. 

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

 V stredu 22.9.2021 sa na Slovensku už po štvrtýkrát začne medzinárodná pro-life 
kampaň 40 dní za život. Potrvá do 31.10.2021. Cieľom je svedčiť o hodnote ľudského 
života na miestach, kde sa vykonávajú potraty, a byť svedkom a svetlom v spoločnosti 
plnej hriechu a tmy. Možnosť zapojiť sa modlitbou a pôstom, či už priamo: pred 
Ružinovskou nemocnicou v Bratislave a pred zdravotníckym zariadením Gynstar 
v Prešove, alebo na diaľku. Viac informácií o projekte na 
stránke www.40dnizazivot.sk. 

 Pripomínam, že vo farnosti začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Na 
birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, 
ktorý už bol na prvej spovedi a prvom prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva na 
škole, ktoré sú súčasťou prípravy na birmovku. Veková hranica je: navštevovať 9. roč. 
Zš a starší. Záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili do konca septembra.  

 Kto by mal záujem tak je ešte v ponuke kniha Čarovné Horehronie, v ktorej je 
zahrnutá aj naša farnosť Predajná. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí včera upratali a vyzdobili kostol. 

 Bratia a sestry, chcem sa ešte raz srdečne poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili ku krásnemu prežitiu nášho odpustu na Kalvárii. Pán 
Boh Vám zaplať. 

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

http://www.40dnizazivot.sk/

