P R E D A J N Á

14.2.2021

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
STREDA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

Popolcová streda
ÚMYSLY

14.2.
17.2.
19.2.
20.2.
21.2.

(úmysel z Jasenia)
Za † Jána Paulika
Za † rodičov Šluchových, brata Ondreja a rodičov Bryndzových
(úmysel z Jasenia)
(úmysel z Jasenia)
OZNAMY










V období, ktoré prežívame, keď sú od 1. januára 2021 opäť zatvorené kostoly, mnohí veriaci veľmi túžia
byť pravidelne prítomní na sv. omši, prijímať sviatosti, prichádzať na eucharistické adorácie. Nie je to
možné, ale je možné aspoň „na diaľku“, v duchu sa zjednocovať a takto „byť prítomní“ na sv. omšiach,
ktoré sú vysielané cez naše katolícke média a stránky rôznych farností a Pána Ježiša prijímať
prostredníctvom duchovného sv. prijímania.
Chceme pripomenúť a pozvať vás k takejto účasti aj na sv. omšiach, ktoré sú pravidelne v nedele o 10:00
a mimoriadne cez týždeň o 18:00 vysielané v priamom prenose na nižšie uvedených stránkach z Katedrály
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrantom býva náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav
Stolárik. Odvysielané sv. omše možno nájsť v archíve uvedených stránok a takto aj neskôr je možnosť
vypočuť si homílie otca biskupa, ktoré v tomto období dávame k dispozícii týmto spôsobom.
Na Popolcovú stredu 17. februára 2021 bude mimoriadne vysielanie sv. omše o 18:00. Môžeme sa
zjednotiť s našim otcom biskupom, ktorý s nami spoločne začne pôst, uvedie nás do posvätného okruhu
veľkonočného obdobia a do jeho prežívania, aby toto obdobie bolo pre nás časom milosti, obrátenia, aby
sme sa nechali Ježišom Kristom – našim Vykupiteľom vykúpiť, obnoviť, uzdraviť.
Sväté omše je možné sledovať na stránkach:
https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg
https://www.facebook.com/Biskupstvo-Ro%C5%BE%C5%88ava-111863943809515/
http://www.burv.sk/
Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst!
Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty.
V utorok 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Katolícke noviny v čísle 6 sa rozprávajú s biskupom Viliamom Judákom k stému výročiu vysviacky prvých
troch slovenských biskupov; vysvetľujú, prečo máme prosiť Pannu Máriu o uzdravenie nášho ducha;
mapujú aktuálnu situáciu v Iraku, ktorý by mal v marci navštíviť pápež František.
Na kostol bohuznáma osoba obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
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 a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i
veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú
už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať,
prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13.
februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána
Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným historickým dňom, akým bol deň,
v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný
medzník v usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej Česko-Slovenskej republiky.
V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej Slovenskej cirkevnej provincie (1977).
Dôvera vložená do nových biskupov bola v nasledujúcich rokoch v celom rozsahu naplnená. Stali sa nielen
správcami, ale predovšetkým otcami zvereného ľudu. Ich plné nasadenie za dobro veriacich bolo cítiť v mnohých
oblastiach života, no najmä v duchovnej oblasti. Očividne nastala obroda náboženského života. Nevídaný
rozmach dosiahlo – okrem iného – misijné hnutie, keď sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v
podpore misií. Budovanie duchovných i hmotných hodnôt prinieslo bohaté ovocie. Už po uplynutí niekoľkých
rokov a z mnohých ďalších žila Cirkev nasledujúce desaťročia, ba žije až doteraz. Ich náboženské úsilie bolo,
žiaľ, najmä u Božieho služobníka Jána Vojtaššáka poznačené neprajnosťou zo strany nastupujúceho ateistického
režimu, nespravodlivým súdom a dlhým väznením.
Keď si s vďačnosťou pripomíname vysviacku troch slovenských biskupov ako významný historický medzník,
nemôžeme nevidieť jeho korene, ktoré siahajú až do cyrilo-metodského obdobia. Nitra totiž bola zvolená pred
sto rokmi ako miesto konsekrácie biskupov práve pre svoju historickosť, ako „mesto Metodovo“, a pôsobenie
týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-metodskej misie.
Dnešný deň sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Veď oni
svojím významom presiahli dobu, v ktorej pôsobili. Vytvorili hodnoty dodnes nábožensky a kultúrne formujúce a
stvárňujúce národy Európy, ba i sveta. Ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej Európy bolo – osobitne pre
slovanské národy – zvlášť potrebné a ostáva aktuálne až do súčasnosti.
Oživotvorenie cyrilo-metodských hodnôt je inšpiratívne aj pre dnešného človeka, v časoch, keď sa zdanlivo končí
a zaniká tradičná kultúra, pribúdajú pocity neistoty, úzkosti a vyprázdnenosti. Solúnski bratia sú aj dnes poslami
nádeje. Potvrdzujú, že náboženské, kultúrne a duchovné úsilie má svoj zmysel, a že je to dlhodobý proces
„odovzdávania a prijímania“. Mali by sme sa k ich posolstvu v plnej miere a v správnej podobe vrátiť ako
k fundamentu, ktorý má svoju stabilitu. Slová pápeža sv. Jána Pavla II. – vyrieknuté 30. júna 1995 pred
tristotisícovým zástupom prevažne mladých, v Nitre-Janíkovciach – stále platia: „Drahí priatelia, uvedomte si, aký
neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila a
Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.“
Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme k náboženským hodnotám hlásiť v
nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva.
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ povedal Pán
Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť
ku Kristovi a k jeho Cirkvi.
Zároveň si pripomeňme, že naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má sa uskutočňovať konkrétnym
spôsobom: – v modlitbe, bohoslužbe, v praktizovaní lásky k Bohu a k blížnemu, v prejavoch telesného aj
duchovného milosrdenstva.
Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o
pôsobení Boha v našich životoch; aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše
slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote.
Veľa sme od Pána Boha dostali: veľkodušne, bezodplatne, štedro. Pripomeňme si to, a prijatú veľkodušnosť a
štedrosť aj my odvážne prejavujme.
„Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. Praktizujme to aj v dnešnej dobe. Robme,
čo je v našich silách, aby nik nezostal pozadu, vylúčený, skartovaný – ako nám to pripomína Svätý Otec –, aby sa
na nikoho nezabudlo.
Aj pri očakávanom sčítaní – drahí bratia kňazi, milí veriaci –, buďme vo farnostiach ochotne nablízku tým, ktorí
nemajú k dispozícii moderné technológie. Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu mať obavy,
či ťažkosti s elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii vynachádzavé, živé svedectvo o viere,
ktorú sme od predchádzajúcich generácií prijali, o nádeji a láske, ktoré uchovávame v našich srdciach.
Na záver sa modlíme so zomierajúcim svätým Konštantínom-Cyrilom, ktorého deň narodenia pre nebo (štrnásty
február 869) si dnes pripomíname:
„Pane, Bože môj, zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nie súceho a nehodného svojho sluhu.
Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. [...] Všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým,
jednomyseľným v pravej viere [...] spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod ochranu svojich krídel, aby
všetci chválili a slávili tvoje meno“ (porovnaj: Život Konštantína, osemnásta kapitola).
V úsilí o zachovanie týchto hodnôt vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi.

J A S E N I E

14.2.2021

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR
Popolcová streda

STREDA

14.2.
16.2.
17.2.
18.2.
20.2.
21.2.

Nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Sobota
Nedeľa

ÚMYSLY

Za  Františka, rodičov Máriu a Františka, synovia a nevesta Marta
Za  Emila Šarinu, rodičov z oboch strán, švagra a synovcov
(Úmysel z Predajnej)
Za Božiu pomoc v rodine
(Úmysel z 21.2.) Za  Vierku nedož. 70. narodenín a manžela Jána Tlučáka
Za  Boženu Kvačkajovú 1. výr.
OZNAMY










V období, ktoré prežívame, keď sú od 1. januára 2021 opäť zatvorené kostoly, mnohí veriaci veľmi túžia
byť pravidelne prítomní na sv. omši, prijímať sviatosti, prichádzať na eucharistické adorácie. Nie je to
možné, ale je možné aspoň „na diaľku“, v duchu sa zjednocovať a takto „byť prítomní“ na sv. omšiach,
ktoré sú vysielané cez naše katolícke média a stránky rôznych farností a Pána Ježiša prijímať
prostredníctvom duchovného sv. prijímania.
Chceme pripomenúť a pozvať vás k takejto účasti aj na sv. omšiach, ktoré sú pravidelne v nedele o 10:00
a mimoriadne cez týždeň o 18:00 vysielané v priamom prenose na nižšie uvedených stránkach z Katedrály
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrantom býva náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav
Stolárik. Odvysielané sv. omše možno nájsť v archíve uvedených stránok a takto aj neskôr je možnosť
vypočuť si homílie otca biskupa, ktoré v tomto období dávame k dispozícii týmto spôsobom.
Na Popolcovú stredu 17. februára 2021 bude mimoriadne vysielanie sv. omše o 18:00. Môžeme sa
zjednotiť s našim otcom biskupom, ktorý s nami spoločne začne pôst, uvedie nás do posvätného okruhu
veľkonočného obdobia a do jeho prežívania, aby toto obdobie bolo pre nás časom milosti, obrátenia, aby
sme sa nechali Ježišom Kristom – našim Vykupiteľom vykúpiť, obnoviť, uzdraviť. Sväté omše je možné
sledovať na stránkach:
https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg
https://www.facebook.com/Biskupstvo-Ro%C5%BE%C5%88ava-111863943809515/
http://www.burv.sk/
Nezabudnime, že na Popolcovú stredu je prísny pôst!
Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty.
V utorok 16. februára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Katolícke noviny v čísle 6 sa rozprávajú s biskupom Viliamom Judákom k stému výročiu vysviacky prvých
troch slovenských biskupov; vysvetľujú, prečo máme prosiť Pannu Máriu o uzdravenie nášho ducha;
mapujú aktuálnu situáciu v Iraku, ktorý by mal v marci navštíviť pápež František.
Na kostol v Jasení bohuznáma rodina obetovala 50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
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 a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry,
v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i
veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú
už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, možnosť poďakovať,
prejaviť ochotu a pokračovať v začatom diele.
K významným výročiam v živote Cirkvi na Slovensku patrí aj storočnica vysviacky troch biskupov v Nitre 13.
februára 1921: Mariána Blahu pre Banskobystrickú diecézu, Karola Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo a Jána
Vojtaššáka pre Spišskú diecézu.

Dobová tlač nazvala túto radostnú skutočnosť „takým veľavýznamným historickým dňom, akým bol deň,
v ktorom dal Štúr Slovákom slovenčinu za jednotný národný jazyk“. Pri vysviacke biskupov išlo o závažný
medzník v usporiadaní náboženského života na území Slovenska v rámci prvej Česko-Slovenskej republiky.
V tomto usporiadaní vidieť aj úsvit vzniku budúcej Slovenskej cirkevnej provincie (1977).
Dôvera vložená do nových biskupov bola v nasledujúcich rokoch v celom rozsahu naplnená. Stali sa nielen
správcami, ale predovšetkým otcami zvereného ľudu. Ich plné nasadenie za dobro veriacich bolo cítiť v mnohých
oblastiach života, no najmä v duchovnej oblasti. Očividne nastala obroda náboženského života. Nevídaný
rozmach dosiahlo – okrem iného – misijné hnutie, keď sa Slovensko stalo jednou z popredných krajín Európy v
podpore misií. Budovanie duchovných i hmotných hodnôt prinieslo bohaté ovocie. Už po uplynutí niekoľkých
rokov a z mnohých ďalších žila Cirkev nasledujúce desaťročia, ba žije až doteraz. Ich náboženské úsilie bolo,
žiaľ, najmä u Božieho služobníka Jána Vojtaššáka poznačené neprajnosťou zo strany nastupujúceho ateistického
režimu, nespravodlivým súdom a dlhým väznením.
Keď si s vďačnosťou pripomíname vysviacku troch slovenských biskupov ako významný historický medzník,
nemôžeme nevidieť jeho korene, ktoré siahajú až do cyrilo-metodského obdobia. Nitra totiž bola zvolená pred
sto rokmi ako miesto konsekrácie biskupov práve pre svoju historickosť, ako „mesto Metodovo“, a pôsobenie
týchto biskupov bolo pokračovaním v brázde cyrilo-metodskej misie.
Dnešný deň sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Veď oni
svojím významom presiahli dobu, v ktorej pôsobili. Vytvorili hodnoty dodnes nábožensky a kultúrne formujúce a
stvárňujúce národy Európy, ba i sveta. Ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej Európy bolo – osobitne pre
slovanské národy – zvlášť potrebné a ostáva aktuálne až do súčasnosti.
Oživotvorenie cyrilo-metodských hodnôt je inšpiratívne aj pre dnešného človeka, v časoch, keď sa zdanlivo končí
a zaniká tradičná kultúra, pribúdajú pocity neistoty, úzkosti a vyprázdnenosti. Solúnski bratia sú aj dnes poslami
nádeje. Potvrdzujú, že náboženské, kultúrne a duchovné úsilie má svoj zmysel, a že je to dlhodobý proces
„odovzdávania a prijímania“. Mali by sme sa k ich posolstvu v plnej miere a v správnej podobe vrátiť ako
k fundamentu, ktorý má svoju stabilitu. Slová pápeža sv. Jána Pavla II. – vyrieknuté 30. júna 1995 pred
tristotisícovým zástupom prevažne mladých, v Nitre-Janíkovciach – stále platia: „Drahí priatelia, uvedomte si, aký
neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste generácií od čias svätého Cyrila a
Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a usilovne ho zveľaďujte.“
Drahí bratia a sestry, zveľaďujeme dar viery aj tým, že sa budeme k náboženským hodnotám hlásiť v
nasledujúcich dňoch pri sčítaní obyvateľstva.
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach,“ povedal Pán
Ježiš v evanjeliu (Matúš 10,32). Využime, každý osobne, aj túto príležitosť, aby sme potvrdili svoju prináležitosť
ku Kristovi a k jeho Cirkvi.
Zároveň si pripomeňme, že naša viera nemôže zostať iba „na papieri“, ale má sa uskutočňovať konkrétnym
spôsobom: – v modlitbe, bohoslužbe, v praktizovaní lásky k Bohu a k blížnemu, v prejavoch telesného aj
duchovného milosrdenstva.
Nastávajúci čas je možnosťou hovoriť o viere, pozývať k nej tých, ktorí sa vzdialili, intenzívnejšie svedčiť o
pôsobení Boha v našich životoch; aby svet aj naším prostredníctvom počul o jeho láske, aby sa nielen skrze naše
slová, ale najmä skutky dozvedel o jeho dobrote.
Veľa sme od Pána Boha dostali: veľkodušne, bezodplatne, štedro. Pripomeňme si to, a prijatú veľkodušnosť a
štedrosť aj my odvážne prejavujme.
„Modlitbou nezmeškáš, almužnou neschudobnieš“, učili naši rodičia. Praktizujme to aj v dnešnej dobe. Robme,
čo je v našich silách, aby nik nezostal pozadu, vylúčený, skartovaný – ako nám to pripomína Svätý Otec –, aby sa
na nikoho nezabudlo.
Aj pri očakávanom sčítaní – drahí bratia kňazi, milí veriaci –, buďme vo farnostiach ochotne nablízku tým, ktorí
nemajú k dispozícii moderné technológie. Pomôžme najmä seniorom a bratom a sestrám, ktorí môžu mať obavy,
či ťažkosti s elektronickými prostriedkami. Vydávajme v každej situácii vynachádzavé, živé svedectvo o viere,
ktorú sme od predchádzajúcich generácií prijali, o nádeji a láske, ktoré uchovávame v našich srdciach.
Na záver sa modlíme so zomierajúcim svätým Konštantínom-Cyrilom, ktorého deň narodenia pre nebo (štrnásty
február 869) si dnes pripomíname:
„Pane, Bože môj, zachovaj verné stádo, nad ktorým si ustanovil mňa, nie súceho a nehodného svojho sluhu.
Zbav ho bezbožnej a pohanskej zloby. [...] Všetkých spoj do jednoty, učiň ho ľudom znamenitým,
jednomyseľným v pravej viere [...] spravuj ich svojou mocnou pravicou, skry ich pod ochranu svojich krídel, aby
všetci chválili a slávili tvoje meno“ (porovnaj: Život Konštantína, osemnásta kapitola).
V úsilí o zachovanie týchto hodnôt vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi.

