
P R E D A J N Á                                       6.3.2022 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc 
UTOROK  Spomienka  Sv. Jána od Boha, rehoľníka 
STREDA  Spomienka  Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky 

ÚMYSLY 
Nedeľa 6.3. 945 Za Ružencové Bratstvo 
    
    
Sobota 12.3. 1700 Aid. 
Nedeľa 13.3. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Od 26. februára na sv. omše môže prísť každý. Naďalej však v interiéri je povinný 

respirátor a dezinfekcia. 
 Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna ešte v roku 2021 biskupi rozhodli o 

zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na 
výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť (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.“ 
Pandemická situácia sa na jeseň roku 2021 sa opäť zhoršila a tak tento všeobecný 
dišpenz od účasti na svätej omši opakovane vstúpil do platnosti aj v našej diecéze. 
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je tento všeobecný dišpenz od 
povinnosti účasti na svätej omši v Rožňavskej diecéze od dňa 12. marca 2022 
zrušený. 

 Dnes popoludní o 14:30 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Sv. omše v tomto týždni vo farnosti nebudú ! 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok o 17:00 hod.  
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. 

 Katolícke noviny v čísle 9. sa venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na Ukrajine; 
Zameriavajú sa na výsledky sčítania obyvateľov, čomu v rubrike Duchovná obnova sa 
venuje predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský; Vysvetľujú, prečo krst neslúži pre 
potreby štatistiky; Rozprávajú sa so speváčkou Dominikou Jurenou, ktorú mnohí 
poznajú ako Dominiku Starú. 

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 
upratali kostol. 

 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 
Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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



  

J A S E N I E                                            6.3.2022 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Spomienka  Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc 
UTOROK  Spomienka  Sv. Jána od Boha, rehoľníka 
STREDA  Spomienka  Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky 

ÚMYSLY 
 

6.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 

11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Michaelu 
    
    

 

13.3. 
 
Nedeľa 8:30 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 

11:00 Za  Jána, Helenu, Juraja a Juraja 
OZNAMY 

 Od 26. februára na sv. omše môže prísť každý. Naďalej však v interiéri je povinný 
respirátor a dezinfekcia. 

 Na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne 15.-16. júna ešte v roku 2021 biskupi rozhodli o 
zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na 
výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť (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.“ Pandemická situácia sa 
na jeseň roku 2021 sa opäť zhoršila a tak tento všeobecný dišpenz od účasti na svätej omši 
opakovane vstúpil do platnosti aj v našej diecéze. Vzhľadom na súčasnú pandemickú 
situáciu je tento všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši 
v Rožňavskej diecéze od dňa 12. marca 2022 zrušený. 

 Dnes popoludní o 14:30 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Sv. omše v tomto týždni vo farnosti nebudú ! 
 Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok o 17:00 hod. 
 V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je 

príprava na pokánie a na sviatosť zmierania a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba 
jeden deň. 

 Katolícke noviny v čísle 9. sa venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na Ukrajine; 
Zameriavajú sa na výsledky sčítania obyvateľov, čomu v rubrike Duchovná obnova sa venuje 
predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský; Vysvetľujú, prečo krst neslúži pre potreby 
štatistiky; Rozprávajú sa so speváčkou Dominikou Jurenou, ktorú mnohí poznajú ako 
Dominiku Starú. 

 Na kostol obetovala bohuznáma osoba 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

upratali kostol. 
 Farské číslo účtu k podpore na režijné náklady kostolov v Predajnej a Jasení: IBAN 

Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0000 7989 4915 . Pán Boh zaplať. 
 

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


