
P R E D A J N Á                                       26.9.2021 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
UTOROK   Spomienka  Sv. Václava, mučeníka 
STREDA   Sviatok    Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Spomienka  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka  Svätých anjelov strážcov 

ÚMYSLY 
Nedeľa 26.9. 945 Za † rodičov Irenu a Rudolfa Sojak 
Utorok 28.9. 1500 Pohrebný obrad v dome smútku za † Máriu Krajčiovú 
Streda 29.9. 1800 Za † Jána Chamku a rodičov 
Piatok 1.10. 1815 Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 2.10. 1600 Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
Nedeľa 3.10. 945 Za Ružencové bratstvo 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu 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 hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 Od piatka začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii 

v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 

chorým v Predajnej pôjdem v piatok 1.10. od 9:00 hod. Po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 2.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. Prosíme farníkov 
z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude. 

 Od 22.9.-31.10.2021 na Slovensku prebieha medzinárodná pro-life kampaň 40 dní za život. 
Cieľom je svedčiť o hodnote ľudského života na miestach, kde sa vykonávajú potraty, a 
byť svedkom a svetlom v spoločnosti. Viac informácií o projekte na stránke www.40dnizazivot.sk 

 Do budúcej nedele 3.10. sa môžu prihlásiť záujemcovia na prípravou ku sviatosti 
birmovania. Veková hranica je rozšírená na 8. roč. Zš.  

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 38 prinášajú súhrnné spravodajstvo z návštevy Svätého 
Otca Františka na Slovensku. Môžete si prečítať aj vybrané myšlienky z pápežových 
príhovorov a homílií. Nájdete fotografie aj pôvodné reportáže zo stretnutí a slávení v 
Šaštíne, Prešove, Košiciach a Bratislave. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 610,- €, z toho v Predajnej 205,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 
a vyzdobili kostol. 

 

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

http://www.40dnizazivot.sk/


J A S E N I E                                           26.9.2021 

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
PONDELOK  Spomienka  Sv. Vincenta de Paul, kňaza 
UTOROK   Spomienka  Sv. Václava, mučeníka 
STREDA   Sviatok    Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Spomienka  Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 
SOBOTA   Spomienka  Svätých anjelov strážcov 

ÚMYSLY 
26.9. Nedeľa 8:30 Za  Máriu Kordíkovú, manžela a ich rodičov 

11:00 Za  Juraja a jeho rodičov 
27.9. Pondelok 13:00 Pohrebná sv. omša za  Evu Bučkovú 
28.9. Utorok 17:00 Za  rodičov Chamkových, sestru a brata 
30.9. Štvrtok 17:00 Za  Jozefa nedož. 70. rokov a rodinu 
1.10. Piatok 17:00 Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
2.10. Sobota 16:00 Za farníkov   Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii 
3.10. Nedeľa   8:30 Za Ružencové bratstvo 

11:00 Za  Matildu Koscovú 30. deň 
OZNAMY 

 Podľa COVID automatu 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. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku 

chorým v Jasení pôjdem v piatok 1.10. od 8:00 h. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
hodinu pred sv. omšou.  

 2.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 h. Prosíme 
farníkov z Predajnej o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša v Predajnej už nebude. 

 Od 22.9.-31.10.2021 na Slovensku prebieha medzinárodná pro-life kampaň 40 dní za 
život. Cieľom je svedčiť o hodnote ľudského života na miestach, kde sa vykonávajú 
potraty, a byť svedkom a svetlom v spoločnosti. Viac informácií o projekte na 
stránke www.40dnizazivot.sk 

 Do budúcej nedele 3.10. sa môžu prihlásiť záujemcovia na prípravou ku sviatosti 
birmovania. Veková hranica je rozšírená na 8. roč. Zš.  

 Najnovšie Katolícke noviny v čísle 38 prinášajú súhrnné spravodajstvo z návštevy 
Svätého Otca Františka na Slovensku. Môžete si prečítať aj vybrané myšlienky 
z pápežových príhovorov a homílií. Nájdete fotografie aj pôvodné reportáže zo 
stretnutí a slávení v Šaštíne, Prešove, Košiciach a Bratislave. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 610,- €, z toho v Jasení 405,- €. Pán 
Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 5. pani Droppanovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí upratali a vyzdobili kostol. 

 

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

http://www.40dnizazivot.sk/

