
P R E D A J N Á                                      28.2.2021 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kazimíra 
ÚMYSLY 

Nedeľa 28.2.  (úmysel z Jasenia) 
Streda 3.3.  Za † brata Petra Sojaka 1. výr, rodičov a starých rodičov 
Piatok 5.3.  Za živých a zosnulých členov BBSJ z Predajnej a Jasenia 
Sobota 6.3.  Aid. 
Nedeľa 7.3.  Za Ružencové Bratstvo z Predajnej a Jasenia 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich 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 marec a apríl zapisujem 
telefonicky. 

 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. Kto ich koná pred 

riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu 
získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána 
Ježiša Krista. 

 Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik ponúka veriacim KRÍŽOVÚ CESTU SO SV. 
JOZEFOM: KRÍŽOVÁ-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stolárik.pdf (burv.sk) 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým v Predajnej pôjdem v piatok 
5. marca od 9:30 hod.  

 Veriaci môžu Diecéznu Charitu v Rožňave podporiť až do konca marca cez bankový 
účet biskupského úradu: SK36 0200 0000 0000 0014 8582 (Pri posielaní uveďte účel: 
„Charita“). Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.  

 Katolícke noviny v čísle 8 ponúkajú rady pátra Jozefa Šuppu, ako si urobiť duchovné 
cvičenia počas pandémie sami doma; prinášajú rozhovor s provinciálom Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom; približujú osobnosť sv. Jozefa 
v biblických faktoch. 

 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/2021/02/KR%C3%8D%C5%BDOV%C3%81-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stol%C3%A1rik.pdf


 

J A S E N I E                                          28.2.2021 

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Spomienka   Sv. Kazimíra 
ÚMYSLY 

28.2. Nedeľa  Za  manžela nedož. 90. rokov a jeho rodičov 
2.3. Utorok  Za  rodičov Kučerových 
4.3. Štvrtok  Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru 
5.3. Piatok  Za živých a zosnulých členov BBSJ z Jasenia a Predajnej 
7.3. Nedeľa  Za Ružencové Bratstvo z Jasenia a Predajnej 

OZNAMY 
 Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich 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 marec a apríl zapisujem 
telefonicky. 

 O individuálnu sviatosť zmierenia prosím sa hlásiť telefonický. 
 Vo Veľkom pôste pamätajme na pobožnosti Krížovej cesty. Kto ich koná pred 

riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu 
získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána 
Ježiša Krista. 

 Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik ponúka veriacim KRÍŽOVÚ CESTU SO SV. 
JOZEFOM: KRÍŽOVÁ-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stolárik.pdf (burv.sk) 

 V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým v Jasení pôjdem v piatok 5. 
marca od 8:00 hod.  

 Veriaci môžu Diecéznu Charitu v Rožňave podporiť až do konca marca cez bankový 
účet biskupského úradu: SK36 0200 0000 0000 0014 8582 (Pri posielaní uveďte účel: 
„Charita“). Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.  

 Katolícke noviny v čísle 8 ponúkajú rady pátra Jozefa Šuppu, ako si urobiť duchovné 
cvičenia počas pandémie sami doma; prinášajú rozhovor s provinciálom Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom; približujú osobnosť sv. Jozefa 
v biblických faktoch. 

 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/2021/02/KR%C3%8D%C5%BDOV%C3%81-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stol%C3%A1rik.pdf

