
P R E D A J N Á                                      27.3.2022 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY 

Nedeľa  27.2. 945 Za † Helenu 
Streda 2.3. 1730 Za † Annu a Júliusa Michaliskových, dcéru Boženu a syna Igora 
Piatok 4.3. 1715 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 
Sobota 5.3. 1700 Za obrátenie pre Dominiku 
Nedeľa 6.3. 945 Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 Vláda SR zrušila od 26.2. do 25.3. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitnými obmedzeniami. 

Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia. Podľa rezortu 
zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj 
bohoslužby) má od 26.2. zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 
percent kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné 
maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ. Naďalej v interiéri 
je povinný respirátor. 

 2. marca máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 
tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec 
naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho 
sviatku kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa 
mäsitých jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa „postíme“ aj 
vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme 
dovolených pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na 
Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad posypania hláv popolom na 
znak nášho pokánia. Sv. omša bude o 17:30 hod.  

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Predajnej v piatky pol 
hodiny pred sv. omšou a v nedele o 15:00 hod. na našej Kalvárii.  

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Predajnej pôjdem v piatok 4. marca od 10:00 hod. Sv. omša bude o 17:15 hod. a 
po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 

 Milí mladí, v utorok 22.2.2022 bolo na web-stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené 
prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22. Srdečne vás pozývame. Všetky ďalšie 
informácie nájdete na uvedenej web stránke. 

 Katolícke noviny v čísle 8. sa tematicky venujú pôstu, ktorý by mal byť predovšetkým 
o premene srdca; V rozhovore s morálnym teológom Vladimírom Thurzom vysvetľujú, aké 
miesto má pôst v modernej spoločnosti; Predstavujú projekt Slovenskej katolíckej charity 
Adopcia na diaľku®, ktorý pomáha už aj deťom na Kube. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 540,-€, z toho v Predajnej 195,-€.  
 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 300,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 
 Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorý včera 

upratali kostol. 

https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/opatrenia26032022.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/opatrenia26032022.pdf
http://narodnestretnutiemladeze.sk/


 Svätý Otec reagoval na aktuálne dianie vo svete. Vyjadril bolesť nad situáciou na Ukrajine a 
pripomenul, že „Boh je Bohom pokoja, a nie vojny“ a „chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi.“ 
Pápež vyslovil výzvu k pestovaniu spolužitia medzi národmi a rešpektovaniu 
medzinárodného práva a pozval veriacich pripojiť sa k prežívaniu blížiacej sa Popolcovej 
stredy 2. marca v duchu pôstu a modlitby za pokoj. 

 Výzva Slovenských biskupov k modlitbám a pôstu za Ukrajinu. 
Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, 
ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, 
skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám! 
Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a 
Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok 
sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst 
vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine.  
Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu 
evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr 
zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré skutky, chráňme sa pýchy aj malomyseľnosti 
a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu! Žehnajú Vám a sú v modlitbe s 
Vami spojení slovenskí biskupi. 

 Slovenská katolícka charita vyhlásila celonárodnú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. 
Prispieť je možné online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo 
účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 1100 0000 0029 4546 3097 ; VS 380. Alebo na 
budúci týždeň počas zbierky v kostole.  

 Okrem toho je aj výzva Rožňavskej Charity o konaní diecéznej zbierky na pomoc ľuďom 
prichádzajúcim z Ukrajiny. Prosba je o: 
- trvanlivé potraviny (konzervy, paštéty, cestoviny, cukor), keksíky pre deti, trvanlivé mlieko, 
čaj, káva); 
- dojčenská výživa, mlieko pre deti: napr. nutrilom, sunar, beba; 
- hygienické potreby: mydlo, šampón, hygienické vreckovky, vlhčené antibakteriálne utierky 
(na hraniciach nie je tečúca voda, kde by si mohli umyť ruky,...), detské plienky, vlhčené 
obrúsky pre deti, dámske hygienické vložky;  
- deky, vankúše, respirátory (mnohí prichádzajú s respiračnými ochoreniami - na Ukrajine si 
respirátor kúpiť nevedia), dezinfekcia na ruky. 
Tieto potraviny a materiál sa budú zbierať na fare v Predajnej a následne bude zabezpečený 
prevoz do vytvorených skladov. V Rožňave, Gelnici, Brezne, Divíne ľudia môžu nosiť dary 
priamo na strediská charity. 

 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. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220224018
https://charita.darujme.sk/ukrajina/


 

J A S E N I E                                           27.3.2022 

Farské oznamy na 8. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA    Popolcová streda 
ÚMYSLY 

 

27.2. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov a súrodencov Kleskeňových 
11:00 Za  Andreja 

1.3. Utorok 16:00 O Božie požehnanie pre Kristiána 
2.3. Streda 16:00 Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
3.3. Štvrtok 16:00 Za  Darinu Kráľkovú a manžela Romana 
4.3. Piatok 16:00 Za živých a zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho 

 

6.3. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Michaelu 

OZNAMY 
 Vláda SR zrušila od 26.2. do 25.3. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitnými obmedzeniami. 

Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia. Podľa rezortu 
zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj 
bohoslužby) má od 26.2. zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 
percent kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné 
maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ. Naďalej v interiéri 
je povinný respirátor. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 2. marca máme Popolcovú stredu a začíname obdobie Veľkého pôstu. Máme sa zvlášť v 

tento veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a vôbec 
naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho 
sviatku kresťanstva - Veľkej noci. Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa 
mäsitých jedál, ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa „postíme“ aj 
vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa tiež zdržujeme 
dovolených pôžitkov. Porozmýšľajme, v čom by sme sa mohli polepšiť. Nezabudnime, že na 
Popolcovú stredu je prísny pôst! Počas sv. omše bude obrad posypania hláv popolom na 
znak nášho pokánia. Sv. omša bude o 16:00 hod.  

 Vo Veľkom pôste máme pobožnosti Krížovej cesty, ktoré budú v Jasení vo štvrtky pol 
hodiny pred sv. omšou, (v piatky o 16:00 hod.) a v nedele o 15:00 hod. na našej Kalvárii. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku 
chorým v Jasení pôjdem v piatok 4. marca od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená 
hodinu pred sv. omšou. 

 Milí mladí, v utorok 22.2.2022 bolo na web-stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené 
prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22. Srdečne vás pozývame. Všetky ďalšie 
informácie nájdete na uvedenej web stránke. 

 Katolícke noviny v čísle 8. sa tematicky venujú pôstu, ktorý by mal byť predovšetkým 
o premene srdca; V rozhovore s morálnym teológom Vladimírom Thurzom vysvetľujú, aké 
miesto má pôst v modernej spoločnosti; Predstavujú projekt Slovenskej katolíckej charity 
Adopcia na diaľku®, ktorý pomáha už aj deťom na Kube. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 540,- €, z toho v Jasení 345,- €. 
 Na kostol obetovali: bohuznáma rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/opatrenia26032022.pdf
https://www.tkkbs.sk/koronavirus/pdf/opatrenia26032022.pdf
http://narodnestretnutiemladeze.sk/


 Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 3. pani Šárikovej. Ďakujeme všetkým, ktorý 

upratali kostol. 
 Svätý Otec reagoval na aktuálne dianie vo svete. Vyjadril bolesť nad situáciou na Ukrajine a 

pripomenul, že „Boh je Bohom pokoja, a nie vojny“ a „chce, aby sme boli bratmi, a nie nepriateľmi.“ 
Pápež vyslovil výzvu k pestovaniu spolužitia medzi národmi a rešpektovaniu 
medzinárodného práva a pozval veriacich pripojiť sa k prežívaniu blížiacej sa Popolcovej 
stredy 2. marca v duchu pôstu a modlitby za pokoj. 

 Výzva Slovenských biskupov k modlitbám a pôstu za Ukrajinu. 
Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, 
ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, 
skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám! 
Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a 
Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok 
sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst 
vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine.  
Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla a hriechu a žime v posväcujúcej milosti. V duchu 
evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do nádob. Neodkladajme na neskôr 
zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré skutky, chráňme sa pýchy aj malomyseľnosti 
a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu! Žehnajú Vám a sú v modlitbe s 
Vami spojení slovenskí biskupi. 

 Slovenská katolícka charita vyhlásila celonárodnú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. 
Prispieť je možné online na https://charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo 
účtu verejnej zbierky Človek v núdzi SK93 1100 0000 0029 4546 3097 ; VS 380. Alebo na 
budúci týždeň počas zbierky v kostole.  

 Okrem toho je aj výzva Rožňavskej Charity o konaní diecéznej zbierky na pomoc ľuďom 
prichádzajúcim z Ukrajiny. Prosba je o: 
- trvanlivé potraviny (konzervy, paštéty, cestoviny, cukor), keksíky pre deti, trvanlivé mlieko, 
čaj, káva); 
- dojčenská výživa, mlieko pre deti: napr. nutrilom, sunar, beba; 
- hygienické potreby: mydlo, šampón, hygienické vreckovky, vlhčené antibakteriálne utierky 
(na hraniciach nie je tečúca voda, kde by si mohli umyť ruky,...), detské plienky, vlhčené 
obrúsky pre deti, dámske hygienické vložky;  
- deky, vankúše, respirátory (mnohí prichádzajú s respiračnými ochoreniami - na Ukrajine si 
respirátor kúpiť nevedia), dezinfekcia na ruky. 
Tieto potraviny a materiál sa budú zbierať na fare v Predajnej a následne bude zabezpečený 
prevoz do vytvorených skladov. V Rožňave, Gelnici, Brezne, Divíne ľudia môžu nosiť dary 
priamo na strediská charity. 

 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. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220224018
https://charita.darujme.sk/ukrajina/

