
P R E D A J N Á                                      25.10.2020 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok    Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  
UTOROK   Sviatok   Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
STREDA   Sviatok   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
NEDEĽA   Slávnosť   Všetkých svätých 

ÚMYSLY 
Nedeľa 25.10.  Za † rodičov Jána a Margitu 
Streda 28.10.  Za † rodinu Laššákovú 
Piatok 30.10.  Za † Emila a Evu Kohutikových 
Sobota 31.10.  Za † rodinu Demeterovú 
Nedeľa 1.11.  Za Ružencové Bratstvo 

OZNAMY 
 V súvislosti so situáciou v SR, vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: 

"Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 
24.10.2020 do 1.11.2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené 
na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa 
môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. ... Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné 
zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia." 

 "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami 
biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a 
napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne 
dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik 
nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za 
Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. 
Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali." 

 Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí 
navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, 
až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so 
zaistením bezpečnosti veriacich. ... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, 
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa 
v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri 
ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z 
Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci 
radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, 
alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň povzbudzuje sa veriacich, aby 
sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen, televízie Lux alebo internetu. 

 Zapísané úmysly slúžim 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 december zapisujem telefonicky. 
 Naďalej pokračujme (individuálne) v intenzívnej modlitbe posvätného ruženca s úmyslom: za zastavenie koronavírusu, za 

ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu. 
 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2.11. zapáliť sviečku v oknách 

domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj 
virtuálne – na internete. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Návratku prosím vrátiť do 31.10. 
 Na stránke Biskupstva Rožňava http://www.burv.sk/ sú Slová pastiera v čase pandémie.  
 Katolícke noviny v čísle 43 spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti uplynie 5 rokov; približujú 

pojem učeníctva; prinášajú reportáž z obce Čierna Voda. 
 Na kostol v Predajnej z krstu rodičia obetovali 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar. 
 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. 
 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok upratali kostol. 

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

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
http://www.burv.sk/


J A S E N I E                                           25.10.2020 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok    Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  
UTOROK   Sviatok   Výročie posviacky katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 
STREDA   Sviatok   Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
NEDEĽA   Slávnosť   Všetkých svätých 

ÚMYSLY 
 

25.10. 
 

Nedeľa   
 Za  Rudolfa Kvačkaja, manželku Júliu, ich deti a zaťov 

27.10. Utorok  Za  Jána Miklošku 
29.10. Štvrtok  Za  rodinu Šipulovú 

 

1.11. 
 

Nedeľa  Za Ružencové Bratstvo 
 Za  rodinu Okosyovú, Mrvíkovú, Mariana a Antona 

OZNAMY  

 V súvislosti so situáciou v SR, vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: 
"Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 
24.10.2020 do 1.11.2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené 
na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa 
môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel. ... Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné 
zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia." 

 "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami 
biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a 
napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne 
dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik 
nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za 
Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. 
Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali." 

 Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí 
navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1.-8.11., môžu byť presunuté na ďalšie dni, 
až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so 
zaistením bezpečnosti veriacich. ... Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, 
a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa 
v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri 
ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z 
Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci 
radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, 
alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

 Od 1.10. až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. omši. Zároveň povzbudzuje sa veriacich, aby 
sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen, televízie Lux alebo internetu. 

 Zapísané úmysly slúžim 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 december zapisujem telefonicky. 
 Naďalej pokračujme (individuálne) v intenzívnej modlitbe posvätného ruženca s úmyslom: za zastavenie koronavírusu, za 

ochranu pred nákazou, za chorých; za lekárov a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu. 
 Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2.11. zapáliť sviečku v oknách 

domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj 
virtuálne – na internete. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke www.sviecka.forumzivota.sk  

 Pripomínam o novembrových spoločných sv. omšiach na úmysly za zosnulých. Návratku prosím vrátiť do 31.10. 
 Na stránke Biskupstva Rožňava http://www.burv.sk/ sú Slová pastiera v čase pandémie.  
 Katolícke noviny v čísle 43 spomínajú na kardinála Jána Chryzostoma Korca, od ktorého smrti uplynie 5 rokov; približujú 

pojem učeníctva; prinášajú reportáž z obce Čierna Voda. 
 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. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 

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

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
http://www.burv.sk/

