
P R E D A J N Á                                      2.5.2021 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
UTOROK  Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
Nedeľa 2.5. 945 Za Ružencové Bratstvo 
Streda 5.5. 1800 Na úmysel rodiny 
Piatok 7.5. 1815 Za živých a zosnulých členov BBSJ  
Nedeľa 9.5. 945 Aid. 

OZNAMY 
 Od 19.4.2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb. Obmedzenie je 15m2 na jedného človeka, čo 

v našom kostole činí 20 miest na sedenie (15 osôb dole a na chóre 5 osôb.) Pri vchode do kostola v košíku 
nájdete kartičky s číslami. Tak, ako budete prichádzať na svätú omšu, vezmite si kartičku a sadnite si do 
lavice. Keď sa kartičky minú a už nebudú v košíku, to znamená, že počet osôb v kostole dosiahol povolenú 
hranicu. Ostatných prosíme, aby sa počas svätej omše zdržiavali pred kostolom. Na prijímanie môžete vojsť 
dovnútra. Po svätej omši prosíme kartičky vrátiť na miesto. Taktiež prosíme, aby ste boli voči sebe 
ohľaduplní a pustili prednostne do kostola veriacich, ktorí dali odslúžiť svätú omšu. Do počtu zúčastnených 
sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Test nie je povinný. Zostávajú v platnosti 
všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup). Biskupi veriacich 
povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. 
Veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných 
bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo 
sociálne siete. 

 Včera, v sobotu sme začali mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa 
budeme modliť v týždni po sv. omši. 

 Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva veriacich pripojiť sa k májovej iniciatíve Svätého Otca 
Františka, aby sa celá Cirkev v tomto mesiaci modlila posvätný ruženec a obetovala ho za ukončenie 
pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Modlitba ruženca bude vysielaná naživo na 
oficiálnych kanáloch Svätej stolice každý deň o 18:00, (podľa 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210422019). Môže, ale nemusí to byť o 18:00 - nie každý 
má túto možnosť, ale kedykoľvek cez deň nájsť si 15-20 minút a modliť sa ruženec v zjednotení so Svätým 
Otcom. 

 V utorok 4.5. o 18:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých členov. 
 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v Predajnej 

pôjdem v piatok 7.5. od 9:00 hod., po sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti. 
 Otec biskup Stanislav a Rád premonštrátov pozývajú všetkých na celodiecézne stretnutie do Jasova dňa 

8.5.2021, pri príležitosti 900. jubilea založenia rádu premonštrátov. Program je na nástenke. Kto by šiel, 
prosím aby sa nahlásil na farskom úrade v Predajnej do 3.5.2021 – kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu 
sociálnych zariadení a ďalším organizačným záležitostiam. Z dôvodu púte v sobotu 8.5. sv. omša vo 
farskom kostole nebude. 

 Katolícke noviny v čísle 17 vysvetľujú, akým inšpiratívnym príkladom je pre nás svätý Jozef; informujú 
o vysviacke Petra Beňa za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy a predstavujú jeho erb; ponúkajú 
rozhovor s najstarším ordinujúcim lekárom na Slovensku Karolom Mikom. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, vyzbieralo sa 160,-€, z toho v Predajnej 78,-€. Boh zaplať za 
milodary. 

 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali a vyzdobili 

kostol. 
 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 veľkonočného týždňa. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210422019


 

J A S E N I E                                           2.5.2021 

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

PONDELOK  Sviatok   Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
UTOROK  Spomienka   Sv. Floriána, mučeníka 

ÚMYSLY 
 

2.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové Bratstvo 
11:00 Za  Margitu Kučerovú 

4.5. Utorok 17:00 Za  švagra Stanislava, jeho syna Miroslava, rodičov Júliu a Jána 
6.5. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Tištianových a ich deti 
7.5. Piatok 17:00 Za živých a zosnulých členov BBSJ  

 

9.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  rodičov Alžbetu a Jozefa Mölerových 
11:00 Za farníkov 

OZNAMY 
 Od 19.4.2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb. Obmedzenie je 15m2 na jedného človeka, čo 

v našom kostole činí 12 miest na sedenie (10 osôb dole a na chóre 2 osoby.) Pri vchode do kostola v košíku 
nájdete kartičky s číslami. Tak, ako budete prichádzať na svätú omšu, vezmite si kartičku a sadnite si do lavice. 
Keď sa kartičky minú a už nebudú v košíku, to znamená, že počet osôb v kostole dosiahol povolenú hranicu. 
Ostatných prosíme, aby sa počas svätej omše zdržiavali pred kostolom. Na prijímanie môžete vojsť dovnútra. 
Po svätej omši prosíme kartičky vrátiť na miesto. Taktiež prosíme, aby ste boli voči sebe ohľaduplní a pustili 
prednostne do kostola veriacich, ktorí dali odslúžiť svätú omšu. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti 
do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Test nie je povinný. Zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne 
hygienické opatrenia (dezinfekcia, rúško, odstup). Biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení 
epidemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Veriaci budú naďalej - kvôli 
limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do 
úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete. 

 Včera, v sobotu sme začali mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti, ktoré sa budeme 
modliť v týždni po sv. omši. 

 Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva veriacich pripojiť sa k májovej iniciatíve Svätého Otca 
Františka, aby sa celá Cirkev v tomto mesiaci modlila posvätný ruženec a obetovala ho za ukončenie pandémie a 
obnovenie spoločenského a pracovného života. Modlitba ruženca bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch 
Svätej stolice každý deň o 18:00, (podľa https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210422019). Môže, ale 
nemusí to byť o 18:00 - nie každý má túto možnosť, ale kedykoľvek cez deň nájsť si 15-20 minút a modliť sa 
ruženec v zjednotení so Svätým Otcom. V kostole v Jasení modlitba ruženca bude celý týždeň: v pondelok, 
stredu, piatok a sobotu o 17:00 hod. a v utorok, štvrtok a nedeľu pred sv. omšou. 

 V utorok 4.5. o 18:00 hod. vo farskej klubovni bude stretnutie Farskej rady. Pozývam všetkých členov. 
 Úmysel modlitby ruženca na mesiac máj pre Ružencové bratstvo je vyvesený na nástenke, a aj v pitvorci. 
 Otec biskup Stanislav a Rád premonštrátov pozývajú všetkých na celodiecézne stretnutie do Jasova dňa 8.5.2021, 

pri príležitosti 900. jubilea založenia rádu premonštrátov. Program je na nástenke. Kto by šiel, prosím aby sa 
nahlásil na farskom úrade v Predajnej do 3.5.2021 – kvôli zabezpečeniu dostatočného počtu sociálnych zariadení 
a ďalším organizačným záležitostiam. Z dôvodu púte v sobotu 8.5. sv. omša vo farskom kostole nebude. 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku chorým v Jasení pôjdem 
v piatok 7.5 od 8:00 hod. Sviatosť Oltárna bude vyložená hodinu pred sv. omšou. 

 Katolícke noviny v čísle 17 vysvetľujú, akým inšpiratívnym príkladom je pre nás svätý Jozef; informujú 
o vysviacke Petra Beňa za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy a predstavujú jeho erb; ponúkajú rozhovor 
s najstarším ordinujúcim lekárom na Slovensku Karolom Mikom. 

 Minulú nedeľu bola zbierka na seminár, vyzbieralo sa 160,-€, z toho v Jasení 82,-€. Pán Boh zaplať za milodary. 
 Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 4. pani Turčanovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol. 
 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 veľkonočného týždňa. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210422019

