
P R E D A J N Á                                      24.10.2021 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Sv. Maura, biskupa  
STREDA  Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 24.10. 945 Za † Petra Luptovčiaka a rodičov 
Streda 27.10. 1700 O Božie požehnanie a ochranu Panny Márie k 37. výr. sobáša 

Piatok 29.10. 1700 Poďakovanie za 50. rokov života a o Božie požehnanie pre syna 
Jána a zaťa Jána 

Sobota 30.10. 1700 Za † Emíliu Fekiačovú a manžela Jána 
Nedeľa 31.10. 945 Za † rodičov Annu a Antona a starých rodičov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v I. stupni ohrozenia (červená farba). 
 Počas mesiaca október posvätný ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti. 
 Na budúci pondelok 1.11. pripadá Slávnosť Všetkých svätých. Sv. omša bude o 10:00 hod. A 

popoludní o 15:00 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom kríži bude pobožnosť za 
zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky a ktoré 
môžeme privlastniť iba dušiam v očistci.  

 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou 
myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, 
ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do 
sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 42 prinášajú špeciálnu osemstranovú Misijnú prílohu, ktorá je 
tematicky prioritne zameraná na africkú Keňu; Vysvetľujú, prečo by sme mali prosiť Pána 
Ježiša o duchovný zrak; Rozprávajú sa s argentínskou novinárkou Elisabettou Piquéovou, 
ktorá spolu so svojou rodinou patrí k blízkym priateľom pápeža Františka; Prinášajú aj 
rozhovor s britským veľvyslancom na Slovensku Nigelom Bakerom. 

 Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa modlíme hlavne za cirkev v Keni, 
ktorej je venovaná aj zbierka. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 V noci z 30. na 31.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 

a vyzdobili kostol. 
 

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



J A S E N I E                                           24.10.2021 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
Misijná nedeľa 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka   Sv. Maura, biskupa  
STREDA  Sviatok  Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
ŠTVRTOK   Sviatok    Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

ÚMYSLY 
 

24.10. 
 

Nedeľa 8:30 Za  manželku a rodičov Zelenčikových a Rohockých 
11:00 Za  Darinku a Oľgu 1. výr. 

26.10. Utorok 17:00 Za  Evu Melichovú 
28.10. Štvrtok 17:00 Za  manžela Jána, synov Jána a Jaroslava, a rodičov 

 

31.10. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Slava Bučku a rodičov 
11:00 Za  rodinu Jolanu a Karola Peťkových, ich rodičov 

a súrodencov s rodinami 
OZNAMY  

 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v I. stupni ohrozenia (červená farba). 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, a vo štvrtok po omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti. 
 Počas mesiaca október sa v Jasenskom kostole denne modlime svätý ruženec. V utorok v 

rámci večeradla, vo štvrtok a nedeľu pol hodinu pred svätou omšou a ostatné dni o 16:30 
hod. 

 Na budúci pondelok 1.11. pripadá Slávnosť Všetkých svätých. Sv. omša bude len jedna 
o 8:30 hod. A popoludní o 14:30 hod. pozývam na cintorín kde pri hlavnom kríži bude 
pobožnosť za zosnulých z našich rodín. S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné 
odpustky a ktoré môžeme privlastniť iba dušiam v očistci.  

 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou 
myšlienkou je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, 
ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto 
spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí 
zranených potratom.  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Ak máte 
záujem o tieto sv. omše, stačí ak vyplníte návratku, ktorá je vzadu kostola, a prinesiete ju do 
sakristie alebo na farský úrad do 31.10. 

 Katolícke noviny v čísle 42 prinášajú špeciálnu osemstranovú Misijnú prílohu, ktorá je 
tematicky prioritne zameraná na africkú Keňu; Vysvetľujú, prečo by sme mali prosiť Pána 
Ježiša o duchovný zrak; Rozprávajú sa s argentínskou novinárkou Elisabettou Piquéovou, 
ktorá spolu so svojou rodinou patrí k blízkym priateľom pápeža Františka; Prinášajú aj 
rozhovor s britským veľvyslancom na Slovensku Nigelom Bakerom. 

 Celá Cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa modlíme hlavne za cirkev v Keni, 
ktorej je venovaná aj zbierka. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 V noci z 30. na 31.10. teda zo soboty na nedeľu sa mení čas. Posúvame o hodinu dozadu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


