
P R E D A J N Á                                      14.11.2021 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Alberta Veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka    Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny 
STREDA    Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky 
ŠTVRTOK    Spomienka    Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 
PIATOK    Spomienka    Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice 
NEDEĽA     Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 14.11. 945 Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe 
Streda 17.11. 1700 Za † Jána Paulika ml. 
Piatok 19.11. 1700 Za † Františka 
Sobota 20.11.  Za † Dominika a Annu Demeterových, a rodinu Laššakových – v Jasení o 10:30 hod. 
Nedeľa 21.11. 945 Na úmysel 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v III. stupni ohrozenia (čierna farba). Účasť na 

bohoslužbách, pohreb, sobáš a krst: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 osôb; v režime OTP 
a základ – max. 6. osôb, s výnimkou pohrebov. 

 Usmernenie týkajúce sa oslobodenia od účasti na sv. omši. Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-
16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že 
poukázali na výnimky, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky 
(uvádzame doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej 
účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť 
účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, 
a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená 
miestna (okresná) epidemická situácia." Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca 
znemožňujú účasť aj na iných podujatiach, napr. pri návšteve obchodov, kultúrnych, športových, či iných 
spoločenských podujatiach, a teda aj zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti 
na nej oslobodený. Pripomíname, že človek, ktorý sa z uvedených dôvodov nemôže zúčastniť na bohoslužbe, 
je naďalej povinný zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v rodinách, sledovaním prenosu 
bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného milosrdenstva,...). Zvlášť odporúčame modlitbu 
posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a náboženskej literatúry a podobne. 

 Dnes je 5. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež František (2016). Pozval celé kresťanské 
spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná.  

 V utorok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec a v piatok po sv. omši bude poklona 

k Oltárnej sviatosti.  
 V najbližšiu sobotu 20.11. v Jasení, budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, 

patrónky kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal vdp. Lukáš Tkáč, pán farár z Brezna – Mazorníkovo. 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 21.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia ľudského 
pokolenia Božskému Srdcu. Preto 15 min. pred sv. omšou, čiže o 9:30 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť 
na tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 Katolícke noviny v čísle 45 vysvetľujú biblické texty o druhom príchode Pána Ježiša Krista; Pri príležitosti 
Svetového dňa chudobných sa rozprávajú s rímskokatolíckym kňazom Košickej arcidiecézy Petrom 
Gombitom, ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach; 
Pripomínajú si sto rokov od narodenia poľskej lekárky a spisovateľky Wandy Półtawskej, ktorej rodina patrila 
medzi blízkych priateľov pápeža Jána Pavla II.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Petrikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



J A S E N I E                                           14.11.2021 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Spomienka    Sv. Alberta Veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi 
UTOROK    Spomienka    Sv. Margity Škótskej a Sv. Gertrúdy, panny 
STREDA    Spomienka    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľnícky 
ŠTVRTOK    Spomienka    Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 
PIATOK    Spomienka    Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice 
NEDEĽA     Slávnosť     Krista Kráľa 

ÚMYSLY 
 

14.11. 
 
Nedeľa 

8:30 Za  Annu a Jána Košikových, a syna Jána 
11:00 Za  Jozefa Mamojku 1. výr. 

16.11. Utorok 16:00 Za  Jozefa a Annu Šárikových 
18.11. Štvrtok 16:00 Za  Alžbetu a Ondreja Núterových 
20.11. Sobota 10:30 Odpust patrónky kostola sv. Kataríny Alexandrijskej 

Za  Dominika a Annu Demeterových, a rodinu Laššakových 
   

21.11. 
 
Nedeľa 

  8:30 Za  manžela, jeho rodičov, rodičov Irenu a Michala 
11:00 Poďakovanie za dožité roky a o Božiu pomoc do ďalších rokov 

OZNAMY 

 Podľa COVID automatu okres Brezno je naďalej v III. stupni ohrozenia (čierna farba). Účasť na bohoslužbách, 
pohreb, sobáš a krst: v režime kompletne zaočkovaní - max. do 100 osôb; v režime OTP a základ – max. 6. osôb, 
s výnimkou pohrebov. 

 Usmernenie týkajúce sa oslobodenia od účasti na sv. omši. Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. 
júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali 
na výnimky, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (uvádzame 
doslovné znenie zo zápisnice): "Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na 
nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude 
zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre 
tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) 
epidemická situácia." Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú účasť aj na iných 
podujatiach, napr. pri návšteve obchodov, kultúrnych, športových, či iných spoločenských podujatiach, a teda aj 
zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený. Pripomíname, že človek, 
ktorý sa z uvedených dôvodov nemôže zúčastniť na bohoslužbe, je naďalej povinný zasvätiť sviatočný deň 
(osobnou a spoločnou modlitbou v rodinách, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a 
duchovného milosrdenstva,...). Zvlášť odporúčame modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a 
náboženskej literatúry a podobne. 

 Dnes je 5. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež František (2016). Pozval celé kresťanské spoločenstvo 
podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapaná.  

 V utorok 16. novembra je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa Stanislava.  
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.  
 V najbližšiu sobotu 20.11. budeme prežívať odpustovú slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky nášho 

kostola. Pozvanie na našu slávnosť prijal vdp. Lukáš Tkáč, pán farár z Brezna – Mazorníkovo. Svätá omša bude 
o 10:30 h. Všetkých srdečne pozývame. Večerná sv. omša v tento deň vo farskom kostole v Predajnej nebude. 

 Na budúcu nedeľu 21.11. máme slávnosť Krista Kráľa s ktorou je spojená obnova zasvätenia ľudského pokolenia 
Božskému Srdcu. Preto 15 min. pred prvou sv. omšou, čiže o 8:15 hod. bude krátka pobožnosť. Za účasť na 
tejto pobožnosti za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 Katolícke noviny v čísle 45 vysvetľujú biblické texty o druhom príchode Pána Ježiša Krista; Pri príležitosti 
Svetového dňa chudobných sa rozprávajú s rímskokatolíckym kňazom Košickej arcidiecézy Petrom Gombitom, 
ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach; Pripomínajú si sto rokov 
od narodenia poľskej lekárky a spisovateľky Wandy Półtawskej, ktorej rodina patrila medzi blízkych priateľov 
pápeža Jána Pavla II.  

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


