
P R E D A J N Á                                      13.3.2022 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Patrika, biskupa 
PIATOK    Spomienka   Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 13.3. 945 Za farníkov 
Streda 16.3. 1700 Za † Jozefa Lányho a rodičov 
Piatok 18.3. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 19.3. 1700 Za † Jozefa Cibulu, syna a rodičov 
Nedeľa 20.3. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra t. j. 14.3. vláda SR zrušila všetky kapacitné obmedzenia. Naďalej však 

v interiéri je povinný respirátor. 
 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, všeobecný dišpenz od povinnosti účasti 

na svätej omši v Rožňavskej diecéze je od včera zrušený. 
 V stredu 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.  
 V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude Krížová cesta. 
 V sobotu 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a taktiež farská 

poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená vo farskom kostole v Predajnej od 15:30 do 
sv. omši o 17:00 h. 

 Katolícke noviny v čísle 10. sa tematicky venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na 
Ukrajine; uverejňujú priame svedectvo kňaza Jána Burdu, ktorý slúži vo ľvovskom 
spoločenstve Archa; vysvetľujú, že Boží pokoj existuje aj uprostred chaosu a skúšky; 
vysvetľujú, ako komunikovať s deťmi o probléme vojny. 

 Minulú nedeľu bola zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieralo sa 1.750,- €, z čoho v Predajnej 
580,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Petríkovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 
upratali kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                          13.3.2022 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Patrika, biskupa 
PIATOK    Spomienka   Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
SOBOTA    Slávnosť    Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie 

ÚMYSLY 
 

13.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 

11:00 Za  Jána, Helenu, Juraja a Juraja 
15.3. Utorok 17:00 Za  bratov a švagriné 
17.3. Štvrtok 17:00 Za  Máriu Sanitrovú, Marka Sanitru a rodičov 
19.3. Sobota 8:00 Za vnuka Matuška 

 

20.3. 
 

Nedeľa 
8:30 Za  syna Milana nedož. 50. rokov 

11:00 Za  rodičov, súrodencov a zaťov 
OZNAMY 

 Dnes popoludní o 15:00 hod. bude na Kalvárii pobožnosť Krížovej cesty. 
 Od zajtra v týždni sv. omše v Jasení budú o hodinu neskôr, čiže o 17:00 hod. 
 Od zajtra t. j. 14.3. vláda SR zrušila všetky kapacitné obmedzenia. Naďalej však 

v interiéri je povinný respirátor. 
 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, všeobecný dišpenz od povinnosti účasti 

na svätej omši v Rožňavskej diecéze je od včera zrušený. 
 V stredu 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.  
 Vo štvrtok pozývame na Krížovú cestu, ktorá bude pol hodiny pred sv. omšou. 

Pobožnosť Krížovej cesty bude aj v piatok o 17:00 hod. 
 V sobotu 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a taktiež farská 

poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená vo farskom kostole v Predajnej od 15:30 do 
sv. omši o 17:00 hod. Sv. omša zo slávnosti v Jasení bude ráno o 8:00 h. 

 Katolícke noviny v čísle 10. sa tematicky venujú aktuálnemu vojnovému konfliktu na 
Ukrajine; uverejňujú priame svedectvo kňaza Jána Burdu, ktorý slúži vo ľvovskom 
spoločenstve Archa; vysvetľujú, že Boží pokoj existuje aj uprostred chaosu a skúšky; 
vysvetľujú, ako komunikovať s deťmi o probléme vojny. 

 Minulú nedeľu bola zbierka pre Ukrajinu. Vyzbieralo sa 1.750,- €, z čoho v Jasení 
1.170,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. 

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

 

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


