
P R E D A J N Á                                    15.3.2020 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
ŠTVRTOK   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
NEDEĽA     ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 
 

 V pondelok 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Náš otec biskup sa prihovára kňazom a veriacim diecézy. 

Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry našej Rožňavskej diecézy! 
Verím, že sa už mnohým z Vás nejakým dostupným spôsobom dostala moja výzva, aby sme sa 

od 16. marca zjednotili vo vrúcnej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Viem, že 
v podmienkach, ktoré v týchto dňoch prežívame, nie je možné modliť sa ho vo farských 
spoločenstvách. Ale môžeme sa ho modliť v našich rodinách, môžu sa ho modliť jednotlivci a tak 
sa duchovne zjednocovať aj so svojou farnosťou, filiálkou, či spoločenstvom, do ktorého patria, s 
celou diecézou. Tak som to myslel aj vo výzve k tejto modlitbe, ktorú som poslal do farností a 
môžete si ju prečítať aj na našej stránke (http://www.burv.sk/). Prosím, nepodceňme túto 
možnosť horlivo prosiť našu Mamu, Rožňavskú Pannu Máriu, ktorá je aj Uzdravením chorých, o 
zastavenie šírenia sa koronavírusu, aj o duchovné ozdravenie našich duší, rodín, spoločenstiev, 
farností, diecézy. Buďme veľkodušní aj v modlitbe „navyše“, ako som už vyzval, zvlášť v modlitbe 
ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 

S bolesťou v srdci prežívam Váš hlad po Eucharistii, ale práve modlitbou, prosbou k 
milosrdnému Bohu môžeme vyprosiť, že situácia zákazu verejných bohoslužieb pominie a my 
budeme môcť naplniť naše kostoly a oslavovať Pána, sláviť Eucharistiu. Venujte pozornosť aj 
výzve nás, biskupov k pôstu v nasledujúce piatky. Predsa o účinnosti modlitby a pôstu hovorí sám 
Pán Ježiš! Preto nech to neostane len na piatky Veľkého pôstu, ale pokračuje aj po jeho skončení. 

V tomto období môžete, a vrelo Vám to odporúčam, sledovať sv. omše cez naše katolícke 
médiá. (link na oznam o vysielacích časoch na našej stránke http://www.burv.sk/). Môžete, ako 
som už odporúčal, Pána Ježiša prijímať duchovne. Text Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii Vám 
chceme dávať každý deň na stránku, aby sa ho mohli modliť aj tí, ktorí nemajú doma brožúrku. 
Môžete sa ho modliť aj s Rádiom Lumen. Z vysielacieho štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici sa 
budú modliť tento náš deviatnik každý deň od 16. marca po skončení večernej sv. omše. 

Prosím, komunikujte cez moderné komunikačné prostriedky všetky tieto informácie ďalším 
ľuďom, aby sa mohli v modlitbe zjednotiť a posilniť čím viacerí a aby sme všetci prosili nielen za 
seba, ale aj za iných, ako je to uvádzané vo výzve KBS postiť sa v nasledujúce piatky. Spolieham sa s 
dôverou na kňazov, ale zvlášť aj na horlivých laikov, že budú sprostredkúvať tieto a ďalšie 
informácie ďalším ľuďom. 

Som s Vami všetkými zjednotený aj počas dní duchovných cvičení, ktoré prežívame ako KBS v 
Čičmanoch. Včera večer (11.3.) o 20,00 hod. sme sa my, slovenskí biskupi spojili v duchu s vami 
všetkými, ktorí ste sa modlili na Slovensku, aj s ľuďmi z iných národov, keď sme pred Eucharistiou 
prosili za zastavenie šírenia koronavírusu, za naše rodiny… 

Modlím sa za Vás, odovzdávam Vás Milosrdnému Bohu, materinskej láske Rožňavskej Panny 
Márie a mocnej ochrane a orodovaniu sv. Jozefa. 

Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik 

http://www.burv.sk/
http://www.burv.sk/


Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy - INŠTRUKCIE 
K BOHOSLUŽBÁM 
 

I. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s 
nariadeniami. 

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez 
väčšieho zhromažďovania a bez karu. 

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu 
prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených. 

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však 
hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých 
radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch 
potrebné posilniť spovednú službu. 

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou 
hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné 
postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami. 

II. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na 
istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred 
Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je 
možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas 
spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať. 

III. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývam všetkých našich 
veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného 
ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa 
modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a 
za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, 
pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine. 

V tejto súvislosti vrelo odporúčam Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a modlitbu 
za diecézu a diecézneho biskupa (na konci textu inštrukcií). 

IV. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. 
Svätý Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi 

nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie 
zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti 
i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou 
i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30). 

Žehnám vám 
Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik 
 

 Podľa inštrukcií b. II. Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej bude vyložená v stredu 
18.3. a v piatok 20.3. od 17:00-18:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 

 Katolícke noviny v čísle 11 vysvetľujú, ako môže duša prostredníctvom pokánia uhasiť svoj 
smäd po Bohu a láske; predstavujú farnosť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici; Michal 
Zamkovský CSsR vysvetľuje, ako sa dobre pripraviť na predveľkonočnú svätú spoveď. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
kostol a farský dvor. 

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



 

J A S E N I E                                           15.3.2020 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK   Slávnosť   Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
NEDEĽA     ŠTVRTÁ PÔSTNA - NEDEĽA RADOSTI - LAETARE 
 

 V pondelok 16. marca je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa. 
 Náš otec biskup sa prihovára kňazom a veriacim diecézy. 

Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry našej Rožňavskej diecézy! 
Verím, že sa už mnohým z Vás nejakým dostupným spôsobom dostala moja výzva, aby sme sa 

od 16. marca zjednotili vo vrúcnej modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Viem, že 
v podmienkach, ktoré v týchto dňoch prežívame, nie je možné modliť sa ho vo farských 
spoločenstvách. Ale môžeme sa ho modliť v našich rodinách, môžu sa ho modliť jednotlivci a tak 
sa duchovne zjednocovať aj so svojou farnosťou, filiálkou, či spoločenstvom, do ktorého patria, s 
celou diecézou. Tak som to myslel aj vo výzve k tejto modlitbe, ktorú som poslal do farností a 
môžete si ju prečítať aj na našej stránke (http://www.burv.sk/). Prosím, nepodceňme túto 
možnosť horlivo prosiť našu Mamu, Rožňavskú Pannu Máriu, ktorá je aj Uzdravením chorých, o 
zastavenie šírenia sa koronavírusu, aj o duchovné ozdravenie našich duší, rodín, spoločenstiev, 
farností, diecézy. Buďme veľkodušní aj v modlitbe „navyše“, ako som už vyzval, zvlášť v modlitbe 
ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 

S bolesťou v srdci prežívam Váš hlad po Eucharistii, ale práve modlitbou, prosbou k 
milosrdnému Bohu môžeme vyprosiť, že situácia zákazu verejných bohoslužieb pominie a my 
budeme môcť naplniť naše kostoly a oslavovať Pána, sláviť Eucharistiu. Venujte pozornosť aj 
výzve nás, biskupov k pôstu v nasledujúce piatky. Predsa o účinnosti modlitby a pôstu hovorí sám 
Pán Ježiš! Preto nech to neostane len na piatky Veľkého pôstu, ale pokračuje aj po jeho skončení. 

V tomto období môžete, a vrelo Vám to odporúčam, sledovať sv. omše cez naše katolícke 
médiá. (link na oznam o vysielacích časoch na našej stránke http://www.burv.sk/). Môžete, ako 
som už odporúčal, Pána Ježiša prijímať duchovne. Text Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii Vám 
chceme dávať každý deň na stránku, aby sa ho mohli modliť aj tí, ktorí nemajú doma brožúrku. 
Môžete sa ho modliť aj s Rádiom Lumen. Z vysielacieho štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici sa 
budú modliť tento náš deviatnik každý deň od 16. marca po skončení večernej sv. omše. 

Prosím, komunikujte cez moderné komunikačné prostriedky všetky tieto informácie ďalším 
ľuďom, aby sa mohli v modlitbe zjednotiť a posilniť čím viacerí a aby sme všetci prosili nielen za 
seba, ale aj za iných, ako je to uvádzané vo výzve KBS postiť sa v nasledujúce piatky. Spolieham sa s 
dôverou na kňazov, ale zvlášť aj na horlivých laikov, že budú sprostredkúvať tieto a ďalšie 
informácie ďalším ľuďom. 

Som s Vami všetkými zjednotený aj počas dní duchovných cvičení, ktoré prežívame ako KBS v 
Čičmanoch. Včera večer (11.3.) o 20,00 hod. sme sa my, slovenskí biskupi spojili v duchu s vami 
všetkými, ktorí ste sa modlili na Slovensku, aj s ľuďmi z iných národov, keď sme pred Eucharistiou 
prosili za zastavenie šírenia koronavírusu, za naše rodiny… 

Modlím sa za Vás, odovzdávam Vás Milosrdnému Bohu, materinskej láske Rožňavskej Panny 
Márie a mocnej ochrane a orodovaniu sv. Jozefa. 

Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik 

http://www.burv.sk/
http://www.burv.sk/


Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy - INŠTRUKCIE 
K BOHOSLUŽBÁM 
 

I. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s 
nariadeniami. 

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez 
väčšieho zhromažďovania a bez karu. 

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu 
prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených. 

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však 
hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých 
radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch 
potrebné posilniť spovednú službu. 

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou 
hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné 
postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami. 

II. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na 
istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred 
Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je 
možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas 
spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať. 

III. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývam všetkých našich 
veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného 
ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa 
modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a 
za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, 
pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine. 

V tejto súvislosti vrelo odporúčam Modlitbu zasvätenia sa Rožňavskej Panne Márii a modlitbu 
za diecézu a diecézneho biskupa (na konci textu inštrukcií). 

IV. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň. 
Svätý Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi 

nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie 
zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti 
i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou 
i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30). 

Žehnám vám 
Váš biskup Mons. Stanislav Stolárik 

 

 Podľa inštrukcií b. II. Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení bude vyložená v utorok 
17.3. a vo štvrtok 19.3. od 17:00-18:00 hod. Počas adorácie bude možnosť sv. spovede. 

 Katolícke noviny v čísle 11 vysvetľujú, ako môže duša prostredníctvom pokánia uhasiť svoj 
smäd po Bohu a láske; predstavujú farnosť na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici; Michal 
Zamkovský CSsR vysvetľuje, ako sa dobre pripraviť na predveľkonočnú svätú spoveď. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 
upratali kostol. 
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého pôstneho týždňa. 


