
P R E D A J N Á                                      01.10.2017 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka       Svätých anjelov strážcov 
STREDA   Spomienka       Sv. Františka Assiského 
ŠTVRTOK    Spomienka       Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
SOBOTA    Spomienka       Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 01.10. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 02.10. 1800 Za † Annu Sedliakovú 
Streda 04.10. 1800 Za † Máriu, Annu a Jána Smitkových 
Štvrtok 05.10. 1800 Za Božiu pomoc pre rodinu 
Piatok 06.10. 1730 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

Sobota 07.10. 1730 Za † Máriu Gajdošovú 20. výr., jej manžela, syna, rodičov a rehoľnú 
sestru Veroniku Gajdošovú 

Nedeľa 08.10. 915 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. 
 Dnes začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe posvätného 

ruženca. Ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V pondelok je modlitba ruženca v 
rámci Večeradla. 
Pre detí je pripravená aktivita (detí dostanú fatimský obrázok na ktorý budú nalepovať malé obrázky, 
ktorých je 20. Obrázky dostanú ak prídu na ruženec v ktorýkoľvek deň) Prosíme rodičov, aby deťom 
pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V utorok 3. októbra o 17:45 hod. pozývame miništrantov do farskej klubovne na stretnutie. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v 

Predajnej pôjdeme v piatok 6. októbra od 8:30 hod.  
 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínate tento mesiac. (...) 
 Taktiež v piatok začíname bezprostrednú prípravu pred zasvätením rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie. Deviatnik fatimských pobožnosti začneme o 17:30 hod., následne bude sv. omša. 
 V sobotu 7. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť urobíme v kostole a začneme o 17:30 

hod., následne bude sv. omša. 
 V nedeľu 8. októbra fatimská pobožnosť bude pred sv. omšou o 9:15 hod. 
 Taktiež na budúcu nedeľu pozývame do kostola na sv. omšu všetkých minuloročných birmovancov, 

bude to pre nich výročie birmovky. 
 Pripomíname o púti do Rožňavy 14. októbra (sobota), na zasvätenie diecézy. Sú ešte voľné miesta a 

prihlásiť sa môžete v sakristii. 
 Farský úrad Brezno-Mazorníkovo a Občianske združenie Totus Tuus pozývajú 8. októbra o 15:30 hod. 

do kostola na Mazorníku na slávnostný program Posilnení vierou, hudobný cyklus o Cyrilovi a Metodovi. 
 Katolícke noviny v čísle 39 sa venujú osobnosti dona Titusa Zemana, ktorého blahorečením žije celé 

Slovensko; prinášajú rozhovor s českým spisovateľom, psychiatrom a gréckokatolíckym kňazom Maxom 
Kašparu; ponúkajú reportáž z turistami vyhľadávaného ostrova Sicília. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, určená na informačné tabule s drevorezbou. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

Ohlášky 1 
Rímskokatolícky farský úrad v Predajnej oznamuje, že 21. októbra sviatosť manželstva chcú uzavrieť: 
Matej Dobrota syn Aleny Dobrotovej, bytom Brezno - Mazorníkovo, a Monika Babiaková dcéra Milana 
a Kvetoslavy r. Leitnerová bytom Predajná. 
Kto by vedel o nejakej prekážke uzavretia ich manželstva nech to oznámi na farskom úrade. 

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



 

J A S E N I E                                           01.10.2017 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

PONDELOK   Spomienka       Svätých anjelov strážcov 
STREDA    Spomienka       Sv. Františka Assiského 
ŠTVRTOK    Spomienka       Sv. Faustíny Kowalskej, panny 
SOBOTA    Spomienka       Ružencovej Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

01.10. 
 
Nedeľa 

8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Gregora Sekáča 2. výr. 

03.10.  Utorok 17:00 Za  rodičov a manžela Jána 
04.10.  Streda 17:00 Za  Máriu Gaboňovú nedož. 86. rokov syna Jána a vnuka Rastislava 
05.10.  Štvrtok 17:00 Za  Emila Peťku a rodičov 
06.10.  Piatok 16:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
07.10.  Sobota 16:00 Aid. 

   
08.10. 

 
Nedeľa 

  8:00 Poďakovanie chlapom za pomoc v prácach pri kostole, s prosbou 
o milosti a požehnanie pre nich a ich rodiny 

11:00 Za  Máriu a Viliama Pauliakových, ich synov, nevesty a vnuka Pavla 
 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už nebude. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec. 
 Dnes začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii v modlitbe posvätného 

ruženca. Ruženec sa modlime každý deň pol hodiny pred sv. omšou. V utorok je modlitba ruženca v 
rámci Večeradla.  
Pre detí je pripravená aktivita (detí dostanú fatimský obrázok na ktorý budú nalepovať malé obrázky, 
ktorých je 20. Obrázky dostanú ak prídu na ruženec v ktorýkoľvek deň) Prosíme rodičov, aby deťom 
pripomínali o tejto modlitbe a sami sa ju s nimi modlili. 

 V utorok 3. októbra o 17:45 hod. pozývame miništrantov do farskej klubovne na stretnutie. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budeme pred svätými omšami. Ku chorým v 

Jasení pôjdeme v piatok 6. októbra od 8:00 hod. 
 Štvrtákom Zš pripomíname o 9 prvých piatkoch, ktoré začínate tento mesiac. (...) 
 Taktiež v piatok začíname bezprostrednú prípravu pred zasvätením rožňavskej diecézy 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Deviatnik fatimských pobožnosti začneme o 16:00 hod., 
následne bude sv. omša. 

 V sobotu 7. októbra je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť urobíme v kostole a začneme 
o 16:00 hod., následne bude sv. omša. 

 V nedeľu 8. októbra fatimská pobožnosť bude pred prvou sv. omšou o 8:00 hod. 
 Taktiež na budúcu nedeľu pozývame do kostola na sv. omšu všetkých minuloročných birmovancov, 

bude to pre nich výročie birmovky. 
 Pripomíname o púti do Rožňavy 14. októbra (sobota), na zasvätenie diecézy. Sú ešte voľné miesta a 

prihlásiť sa môžete v sakristii. 
 Farský úrad Brezno-Mazorníkovo a Občianske združenie Totus Tuus pozývajú 8. októbra o 15:30 

hod. do kostola na Mazorníku na slávnostný program Posilnení vierou, hudobný cyklus o Cyrilovi 
a Metodovi. Plagát je na nástenke. 

 Katolícke noviny v čísle 39 sa venujú osobnosti dona Titusa Zemana, ktorého blahorečením žije celé 
Slovensko; prinášajú rozhovor s českým spisovateľom, psychiatrom a gréckokatolíckym kňazom 
Maxom Kašparu; ponúkajú reportáž z turistami vyhľadávaného ostrova Sicília. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka, určená na vyplatenie prác na fasáde kostola. (...) 



 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Kvačkajovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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


