
P R E D A J N Á                                      05.11.2017 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 
Nedeľa 05.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Pondelok 06.11. 1700 Za † Ladislava a Annu Peniakových 
Utorok 07.11. 1700 Aid. 
Streda 08.11. 1700 Za † Annu Filipkovú 
Štvrtok 09.11. 1700 Za † otca 23. výr. a jeho manželku 
Piatok 10.11. 1700 Za † rodičov Filipa a Oľgu Beraxových 
Sobota 11.11. 1700 Aid. 
Nedeľa 12.11. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť už v kostole nebude, ale o 15:00 hod. pozývame na Korunku 

k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých na cintorín. 
 Keďže máme ešte oktávu za zosnulých, dodatočná sv. omša bude v utorok 7.11. o 17:00 hod. 
 Zajtra hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime 

Sedembolestný ruženec, a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Drahí mladí našej farnosti, chceme Vás pozvať v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na 

evanjelizačné turné projektu Godzone, pod názvom: Odhodlaní zmeniť svet. V tomto roku 
zavítajú po prvýkrát do Rožňavskej diecézy a to 15. novembra o 18:00 hod. do Arény Brezno. 
Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na 
výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. 
Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, 
motiváciu a povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať 
Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Plagát je na nástenke. 

 Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie? Ako započuť hlas Boha, 
skrze ktorý sa dozvieš, čo máš robiť vo svojom živote, aby život nebol len prázdnou 
existenciou?  
Kňazi a bratia pallotíni pozývajú chlapcov a mužov, ktorí uvažujú o kňazskom a bratskom 
povolaní, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 10.-12. novembra 2017 v Spišskej Novej 
Vsi v pallotínskom Centre Božieho milosrdenstva (ul. Hutnícka 4). Pre prihlásenie a viac 
informácií kontaktujte o. Adama Walczuka SAC - mobil: 0944 339 697, e-mail: 
info@mojepovolanie.sk, www.mojepovolanie.sk. 

 Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne vás opäť pozýva zapojiť sa do potravinovej 
zbierky v Tescu v Brezne v dňoch 9.-11.11.2017 v čase od 10:00 do 20:00 h. Pomôcť môžete 
tak, že v Tescu zakúpite nejaké trvanlivé potraviny a pri východe ich položíte do pripraveného 
nákupného vozíka, pri ktorom budú stáť dobrovoľníci Tesco zbierky. Charita Brezno funguje 
po celý rok výlučne z týchto darov. 

 Katolícke noviny v čísle 44 prinášajú rozhovor s teológom Markom Heczeiom o tom, kde 
končia naše duše po smrti; zameriavajú sa na krízu, ktorá je šancou podrásť; venujú sa téme 
trestu smrti. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 

https://poczta.o2.pl/d/
http://www.mojepovolanie.sk/


 

J A S E N I E                                           05.11.2017 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

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

ÚMYSLY 
 

5.11. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za  Štefana a brata Jaroslava 
6.11. Pondelok 16:00 Za  rodičov Kvačkajových a Kučerových, a Juraja 
7.11. Utorok 16:00 Za  Janku Peťkovú, otca Jána a starých rodičov 
8.11. Streda 16:00 Za  z rodiny Cevárovej 
9.11. Štvrtok 16:00 Za  Vierku, Jána a Janku 

10.11. Piatok 16:00 Za  Martina a Martu Kučerových a ich rodičov 
11.11. Sobota 7:30 Aid. 
   

12.11. 
 
Nedeľa   8:30 Za  Emila Kordika a rodičov 

11:00 Za  Emila Demetera a rodičov 
OZNAMY 

 Dnes popoludňajšia pobožnosť už v kostole nebude, ale o 15:00 hod. pozývame na Korunku 
k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých na cintorín. 

 Keďže máme ešte oktávu za zosnulých, dodatočná sv. omša bude v pondelok 6.11. o 16:00 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. 
 Drahí mladí našej farnosti, chceme Vás pozvať v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na evanjelizačné 

turné projektu Godzone, pod názvom: Odhodlaní zmeniť svet. V tomto roku zavítajú po 
prvýkrát do Rožňavskej diecézy a to 15. novembra o 18:00 hod. do Arény Brezno. 
Projekt Godzone je katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na 
výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. 
Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu 
a povzbudenie a budovať generáciu mladých, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie 
kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Plagát je na nástenke. 

 Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie? Ako započuť hlas Boha, 
skrze ktorý sa dozvieš, čo máš robiť vo svojom živote, aby život nebol len prázdnou existenciou?  
Kňazi a bratia pallotíni pozývajú chlapcov a mužov, ktorí uvažujú o kňazskom a bratskom povolaní, 
na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 10.-12. novembra 2017 v Spišskej Novej Vsi v 
pallotínskom Centre Božieho milosrdenstva (ul. Hutnícka 4). Pre prihlásenie a viac informácií 
kontaktujte o. Adama Walczuka SAC - mobil: 0944 339 697, e-mail: info@mojepovolanie.sk, 
www.mojepovolanie.sk. 

 Charita Najsvätejšej Trojice v Brezne vás opäť pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky v Tescu 
v Brezne v dňoch 9.-11.11.2017 v čase od 10:00 do 20:00 h. Pomôcť môžete tak, že v Tescu 
zakúpite nejaké trvanlivé potraviny a pri východe ich položíte do pripraveného nákupného vozíka, 
pri ktorom budú stáť dobrovoľníci Tesco zbierky. Charita Brezno funguje po celý rok výlučne 
z týchto darov. 

 Katolícke noviny v čísle 44 prinášajú rozhovor s teológom Markom Heczeiom o tom, kde končia 
naše duše po smrti; zameriavajú sa na krízu, ktorá je šancou podrásť; venujú sa téme trestu smrti. 

 Na kostol obetovali: bohuznámi 50,- a 100,- €. Pán Boh zaplať za milodary! 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 

upratali kostol. 
 

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

https://poczta.o2.pl/d/
http://www.mojepovolanie.sk/

