
P R E D A J N Á                                     14.3.2021 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
Nedeľa radosti (Laetare) 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka   Sv. Patrika, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Slávnosť     Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

ÚMYSLY 
Nedeľa 14.3.  (úmysel z Jasenia) 

Pondelok 15.3.  Poďakovanie zdravotníkom, dobrovoľníkom a za všetkých, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri testovaní v Predajnej a Jasení 

Streda 17.3.  Za † Máriu a Jána Horvátha, deti Anku a Janka, jej rodičov a Juraja 
Piatok 19.3.  (úmysel z Jasenia) 
Sobota 20.3.  Za † Júliu Horváthovú, jej manžela, syna Jožka, rodičov a starých rodičov 
Nedeľa 21.3.  (úmysel z Jasenia) 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Úmysly na mesiac apríl zapisujem telefonický. 
 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický: 048/6192133 alebo 0907494857 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. 
 V piatok 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pamätajme o deviatniku k sv. 

Jozefovi a zasväteniu seba a rodiny v deň jeho sviatku. Deviatnik a zverenie (zasvätenie) sv. 
Jozefovi ponúkam v elektronickej podobe: Deviatnik-k-sv.-Jozefovi-2.pdf (burv.sk) 
Našu Rožňavskú diecézu zasvätí a „odovzdá“ do starostlivých a spoľahlivých rúk tohto 
veľkého svätca náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 19.3.2021 na slávnosť sv. 
Jozefa, na záver sv. omše o 18:00 hod., ktorú bude sláviť v Katedrále Nanebovzatia Panny 
Márie v Rožňave. Sv. omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen, teda bude možné 
„na diaľku“ sa zjednotiť a spojiť s týmto slávením a zasvätením. 

 Ponúkam farníkom reláciu na tému zatvorených chrámov na Slovensku: Vladyka Cyril sa 
zhoduje s Figeľom: Zatvorené chrámy sú veľký problém (tkkbs.sk) 

 Katolícke noviny v čísle 10 vysvetľujú, kde môže kresťan uprostred Pôstneho obdobia nájsť 
duchovnú radosť; približujú pontifikáty Benedikta XVI. a Františka; prinášajú rozhovor 
s jezuitom Jánom Benkovským o spáse ako dare Božej blízkosti. 

 Na kostol bohuznáma osoba a rodina obetovali 100,- a 200,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na základe rozhodnutia KBS na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21.3.2021 sa uskutoční 

celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pre 
pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy je možné zbierku podporiť darom na 
účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet KBS: 
IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Prosíme uviesť do poznámky "prenasledovaní 
kresťania" alebo niečo v podobnom duchu. 

 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/2021/03/Deviatnik-k-sv.-Jozefovi-2.pdf
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014


 

J A S E N I E                                          14.3.2021 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu 
Nedeľa radosti (Laetare) 

LITURGICKÝ KALENDÁR 
STREDA   Spomienka   Sv. Patrika, biskupa 
ŠTVRTOK   Spomienka   Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
PIATOK   Slávnosť     Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 

ÚMYSLY 
14.3. Nedeľa  Za  Margitu Kučerovú 
15.3. Pondelok  Poďakovanie zdravotníkom, dobrovoľníkom a za všetkých, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom pomáhajú pri testovaní v Predajnej a Jasení 
16.3. Utorok  Za  syna Milana 
18.3. Štvrtok  Za  starých rodičov Šagatových a ich deti s rodinami 
19.3. Piatok  Za  Jaroslava Pauliaka a manželku Máriu 
21.3. Nedeľa  Za  Michala a Irenu a ich rodičov 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly slúžim súkromne. Úmysly na mesiac apríl zapisujem telefonický. 
 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický: 048/6192133 alebo 0907494857 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty.  
 V piatok 19.3. pripadá slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pamätajme o deviatniku k sv. 

Jozefovi a zasväteniu seba a rodiny v deň jeho sviatku. Deviatnik a zverenie (zasvätenie) sv. 
Jozefovi ponúkam v elektronickej podobe: Deviatnik-k-sv.-Jozefovi-2.pdf (burv.sk) 
Našu Rožňavskú diecézu zasvätí a „odovzdá“ do starostlivých a spoľahlivých rúk tohto 
veľkého svätca náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik 19.3.2021 na slávnosť sv. 
Jozefa, na záver sv. omše o 18:00 hod., ktorú bude sláviť v Katedrále Nanebovzatia Panny 
Márie v Rožňave. Sv. omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen, teda bude možné 
„na diaľku“ sa zjednotiť a spojiť s týmto slávením a zasvätením. 

 Ponúkam farníkom reláciu na tému zatvorených chrámov na Slovensku: Vladyka Cyril sa 
zhoduje s Figeľom: Zatvorené chrámy sú veľký problém (tkkbs.sk) 

 Katolícke noviny v čísle 10 vysvetľujú, kde môže kresťan uprostred Pôstneho obdobia nájsť 
duchovnú radosť; približujú pontifikáty Benedikta XVI. a Františka; prinášajú rozhovor 
s jezuitom Jánom Benkovským o spáse ako dare Božej blízkosti. 

 Na kostol v Jasení bohuznáma osoba a rodina obetovali 10,- a 100,- €. 
 Na Charitu bohuznáma rodina obetovala 20,- €. Pán Boh zaplať za všetky milodary. 
 Na základe rozhodnutia KBS na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21.3.2021 sa uskutoční 

celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pre 
pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy je možné zbierku podporiť darom na 
účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097 alebo na účet KBS: 
IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Prosíme uviesť do poznámky "prenasledovaní 
kresťania" alebo niečo v podobnom duchu. 

 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/2021/03/Deviatnik-k-sv.-Jozefovi-2.pdf
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210312014

