
P R E D A J N Á                                       21.2.2021 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok  Katedry sv. Petra, apoštola 
UTOROK  Spomienka  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 21.2.  (úmysel z Jasenia) 
Streda 24.2.  Za † Jozefa Glembu nedož. 100. rokov 
Piatok 26.2.  Za Božiu pomoc pre vnúčatá 
Sobota 27.2.  Aid. 
Nedeľa 28.2.  (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne. Kto nechce aby 

jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: 
tel. č. 048/6192133 alebo 0907494857. Úmysly na mesiac marec zapisujem 
telefonicky. 

 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. 
 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. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo 
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 vysvetľujú, prečo slová „kajajte sa a verte evanjeliu“ sú 
aktuálne aj dnes; prinášajú reportáž z bratislavskej nemocnice milosrdných bratov;  
predstavujú biblický odkaz proroka Ozeáša v kontexte súčasných manželstiev 
a vzťahov. 

 Na kostol v Predajnej bohuznáme osoby obetovali 10,- a 40,- €. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Dnes na 1. pôstnu nedeľu (21.2.2021) pripadá ako každý rok celoslovenská zbierka 
na Charitu. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme Vás o podporu cez 
bankový účet biskupského úradu v Rožňave: SK36 0200 0000 0000 0014 8582 (Pri 
posielaní uveďte účel: „Charita“). Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán 
Boh zaplať.  

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze list: Slovo pastiera na 
pôstne obdobie 2021: SLOVO-PASTIERA-7.pdf (burv.sk) 

 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 pôstneho týždňa. 

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/02/SLOVO-PASTIERA-7.pdf


  

J A S E N I E                                            21.2.2021 

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok  Katedry sv. Petra , apoštola 
UTOROK  Spomienka  Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ÚMYSLY 
21.2. Nedeľa  Za  Boženu Kvačkajovú 1. výr. 
22.2. Pondelok  Za uzdravenie a Božiu pomoc 
23.2. Utorok  Za  Máriu Kordikovú 30. deň 
25.2. Štvrtok  Za  Paulínku 1. výr. a manžela Jána Núter 
28.2. Nedeľa  Za  manžela nedož. 90. rokov a jeho rodičov 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne. Kto nechce aby 

jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím o telefonický kontakt na farský úrad: 
tel. č. 048/6192133 alebo 0907494857. Úmysly na mesiac marec zapisujem 
telefonicky. 

 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. 
 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. Svojimi modlitbami, pôstom a umŕtvovaním vyprosujme aby sa čo 
najviac ľudí, zvlášť našich farníkov, s odovzdaným srdcom prežilo toto pôstne 
obdobie. 

 Katolícke noviny v čísle 7 vysvetľujú, prečo slová „kajajte sa a verte evanjeliu“ sú 
aktuálne aj dnes; prinášajú reportáž z bratislavskej nemocnice milosrdných bratov;  
predstavujú biblický odkaz proroka Ozeáša v kontexte súčasných manželstiev 
a vzťahov. 

 Na kostol v Jasení bohuznáme osoby obetovali 10,- a 20,- €. Pán Boh zaplať za 
milodary. 

 Dnes na 1. pôstnu nedeľu (21.2.2021) pripadá ako každý rok celoslovenská zbierka 
na Charitu. Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme Vás o podporu cez 
bankový účet biskupského úradu v Rožňave: SK36 0200 0000 0000 0014 8582 (Pri 
posielaní uveďte účel: „Charita“). Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán 
Boh zaplať.  

 Otec biskup Stanislav Stolárik napísal veriacim svojej diecéze list: Slovo pastiera na 
pôstne obdobie 2021: SLOVO-PASTIERA-7.pdf (burv.sk) 

 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 pôstneho týždňa. 

http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/02/SLOVO-PASTIERA-7.pdf

