
P R E D A J N Á                                      20.11.2016 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka    Obetovanie Panny Márie 
UTOROK    Spomienka    Sv. Cecílie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Spomienka    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
Nedeľa 20.11. 945 Za farníkov 
Pondelok 21.11. 1700 Na úmysel 
Streda 23.11. 1700 Na úmysel 
Štvrtok 24.11. 1700 Za † Jána Paulika, rodičov a bratov 

Piatok 25.11. 1700 Poďakovanie za dožitých 24. rokov života Renka a s prosbou 
o ďalšiu pomoc 

Sobota 26.11.  Za † Emila a Silviu - Odpust v Jasení 10:30 hod. 
Nedeľa 27.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 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. 
 V najbližšiu sobotu 26. novembra bude v Jasení odpust spojený so sviatkom patrónky kostola, sv. 

Katarínou Alexandrijskou. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. Marcel Koval, redemptorista 
z Banskej Bystrici. Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetci Predajňania sú srdečne pozvaní. Večerná 
sv. omša v tento deň vo farskom kostole nebude. Úmysel bude odslúžený v tento deň v Jasení. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budeme 
posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti.  

 Katolícke noviny v čísle 46 sa rozprávajú s M. Damiánom Szulowským pri príležitosti vrcholiaceho 
Svätého roku milosrdenstva; približujú svätú Alžbetu Uhorskú, ktorá sa vzdala života aristokratky 
a venovala sa službe núdznym; predstavujú bývalého futbalistu Manchesteru United Phila 
Mulryneho, ktorý sa po skončení kariéry rozhodol vstúpiť do dominikánskej rehole. 

 Zbierka v mene Charity v Brezne. Aj tento rok, v dňoch 24.-26.11. 2016 organizuje Slovenská 
katolícka charita potravinovú zbierku, do ktorej sa už po štvrtý krát zapojí aj naša charita v Brezne. 
Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín (ale aj drogérie) v obchodnom reťazci Tesco, kde môžu 
ľudia zakúpením trvanlivých potravín prispieť a podporiť tak tých, ktorí túto pomoc nutne 
potrebujú. Plagát nájdete na nástenke. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 327,- €, pričom v Predajnej 137,- €. Pán Boh 
zaplať za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 

kostol.  
 Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu v utorok, patrónky hudobníkov a spevákov, sa chceme 

poďakovať pani organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť 
pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Ďakujeme. 
 
 

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



 

J A S E N I E                                           20.11.2016 

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok 
Nedeľa Krista Kráľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK   Spomienka    Obetovanie Panny Márie 
UTOROK    Spomienka    Sv. Cecílie, panny a mučenice 
ŠTVRTOK    Spomienka    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
PIATOK    Slávnosť     Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 

ÚMYSLY 
 

20.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Emila Koridka a rodičov 
11:00 Poďakovanie za životné jubileum v rodine 

22.11. Utorok 16:00 Za  Jozefa Vetráka 
23.11. Streda 16:00 Za birmovancov 
24.11. Štvrtok 16:00 Za  rodinu Švabikovú a Jozefa Silady 
25.11. Piatok 16:00 Za  Katarínu Magaňovú, otca Jozefa a brata Milana 
26.11. Sobota 10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 

   

27.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  Emila a Máriu Sekáčových a Ondreja 
11:00 Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre Michala 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 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. 
 V najbližšiu sobotu 26. novembra budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny 

Alexandrijskej, patrónky nášho kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal o. Marcel Koval, 
redemptorista z Banskej Bystrici. Svätá omša bude o 10:30 hod. Všetkých srdečne pozývame. 
Večerná sv. omša v tento deň vo farskom kostole v Predajnej nebude. 

 Na budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok ADVENT, preto popri sv. omšiach budeme 
posväcovať adventné vence. Nemali by chýbať v žiadnej kresťanskej domácnosti.  

 Katolícke noviny v čísle 46 sa rozprávajú s M. Damiánom Szulowským pri príležitosti vrcholiaceho 
Svätého roku milosrdenstva; približujú svätú Alžbetu Uhorskú, ktorá sa vzdala života aristokratky 
a venovala sa službe núdznym; predstavujú bývalého futbalistu Manchesteru United Phila 
Mulryneho, ktorý sa po skončení kariéry rozhodol vstúpiť do dominikánskej rehole. 

 Zbierka v mene Charity v Brezne. Aj tento rok, v dňoch 24.-26.11. 2016 organizuje Slovenská 
katolícka charita potravinovú zbierku, do ktorej sa už po štvrtý krát zapojí aj naša charita v Brezne. 
Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín (ale aj drogérie) v obchodnom reťazci Tesco, kde môžu 
ľudia zakúpením trvanlivých potravín prispieť a podporiť tak tých, ktorí túto pomoc nutne 
potrebujú. Plagát nájdete na nástenke. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 327,- €, pričom v Jasení 190,- €. Pán Boh zaplať 
za Vaše milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude jesenná celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlirovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol.  
 Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu v utorok, patrónky hudobníkov a spevákov, sa chceme 

poďakovať pani organistke a našim spevokolom za ich obetavosť, venovaný čas a zodpovednosť 
pri doprevádzaní liturgie. Svätý Augustín hovorí: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Ďakujeme. 
 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


