
P R E D A J N Á                                      31.10.2021 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Slávnosť     Všetkých svätých 
UTOROK     Spomienka   Všetkých verných zosnulých  
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Karola Borromejského, biskupa 

ÚMYSLY 
Nedeľa 31.10. 945 Za † rodičov Annu a Antona a starých rodičov 
Pondelok 1.11. 1000 Za † Elenu Rotterovú 
Utorok 2.11. 1715 Za † rodičov, starých rodičov a brata Ladislava 
Streda 3.11. 1300 Pohrebná sv. omša za † Annu Kršteníkovú 
Piatok 5.11. 1715 Za živých a mŕtvych členov BBSJ 
Sobota 6.11. 1700 Za † Oľgu a Filipa Beraxových 
Nedeľa 7.11. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 1.11. okres Brezno je v II. stupni ohrozenia (bordová 

farba).  
 Zajtra 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. Preto po sv. omšiach v týždni pozývam na Korunku k Božiemu milosrdenstvu na 
cintorín. 

 Sv. omša bude aj v utorok 2. novembra o 17:15 hod. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým 

v Predajnej pôjdem v piatok 5.11. od 9:30 hod., po sv. omši, ktorá bude o 17:15 bude poklona 
k Oltárnej Sviatosti. 

 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 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. 
Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola: sviečka malá plastová 
stoji 1,-€, a väčšia sklenená 5,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 približujú svätých Šimona a Júdu ako nenápadných apoštolov 
s veľkým srdcom; Rozprávajú sa s pediatrom Jozefom Mikloškom o prenatálnom živote dieťaťa; 
Prinášajú rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom; V rubrike Misie 
prinášajú dva príbehy z pera slovenského misionára Vlastimila Chovanca, RCJ, pôsobiaceho 
v Rwande, ktoré sú dôkazom toho, že aj osemročné dieťa sa zaoberá hlbokými duchovnými 
myšlienkami vrátane odchodu duše do večnosti a vzkriesenia; Spomínajú na Sáru Salkaháziovú, 
ktorá bola apoštolkou sociálnej lásky.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 490,- €, z toho v Predajnej 145,- €. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. 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                                           31.10.2021 

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK    Slávnosť     Všetkých svätých 
UTOROK     Spomienka   Všetkých verných zosnulých  
ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Karola Borromejského, biskupa 

ÚMYSLY 
 

31.10 
 

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

1.11. Pondelok 8:30 Za  Annu Kovačikovú, manžela a dcéru 
2.11. Utorok 16:00 Za  Janku Peťkovú, otca a starých rodičov 
4.11. Štvrtok 16:00 Za  z rodiny Jána Riesa 
5.11. Piatok 16:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ 

 

7.11. 
 

Nedeľa   8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Elenu Kordíkovú 2. výr. 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 1.11. okres Brezno je v II. stupni ohrozenia (bordová farba) 
 Zajtra 1.11. pripadá Slávnosť Všetkých svätých. Sv. omša bude len jedna o 8:30 hod. A 

popoludní o 14:30 h. 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. Preto po sv. omšiach v týždni pozývam na Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu na cintorín. 

 Od utorka sv. omše v Jasení v týždni budú o hodinu skôr, čiže o 16:00 hod. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Sviatosť 

Oltárna bude vyložená hodinu pred sv. omšou. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 5.11. od 
8:00 h. 

 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. 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. 
Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť vzadu kostola: sviečka malá plastová 
stoji 1,-€, a väčšia sklenená 5,-€. 

 Katolícke noviny v čísle 43 približujú svätých Šimona a Júdu ako nenápadných apoštolov 
s veľkým srdcom; Rozprávajú sa s pediatrom Jozefom Mikloškom o prenatálnom živote 
dieťaťa; Prinášajú rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom; V rubrike 
Misie prinášajú dva príbehy z pera slovenského misionára Vlastimila Chovanca, RCJ, 
pôsobiaceho v Rwande, ktoré sú dôkazom toho, že aj osemročné dieťa sa zaoberá hlbokými 
duchovnými myšlienkami vrátane odchodu duše do večnosti a vzkriesenia; Spomínajú na Sáru 
Salkaháziovú, ktorá bola apoštolkou sociálnej lásky.  

 Minulú nedeľu bola zbierka na misie, vyzbieralo sa 490,- €, z toho v Jasení 345,- €. Pán Boh 
zaplať za milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali 
a vyzdobili kostol. 

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


