
P R E D A J N Á                                      26.4.2020 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka  Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Mantfortu, kňaza 

STREDA   Sviatok   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Pia V., pápeža 

PIATOK   Spomienka  Sv. Jozefa, robotníka 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
3. Veľk. nedeľa 26.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Boženu Oravcovú r. Gibalovú a Tomáša 

Pondelok 27.4.  (úmysel zo dňa 13.3.) Na úmysel rodiny 

Utorok 28.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 

Streda 29.4.  (úmysel zo dňa 14.3.) Za † Emila a Matildu Turčanových a ich rodičov 

Štvrtok 30.4.  (úmysel z Jasenia) Za  Máriu a Mateja Magáňových 

Piatok 1.5.  Za živých a mŕtvych členov BBSJ v Predajnej a Jasení 

Sobota 2.5.  (úmysel z Jasenia) Za  Františka 

4. Veľk. nedeľa 3.5.  Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 

Pondelok 4.5.  (úmysel zo dňa 15.3.) Za † Jána Chamku a jeho rodičov 

Utorok 5.5.  (úmysel z Jasenia zo dňa 12.3.) Za  manžela Jána a rodičov s oboch strán 

Streda 6.5.  (úmysel zo dňa 18.3.) Za † Annu a Júliusa 

Štvrtok 7.5.  (úmysel z Jasenia zo dňa 15.3.) Za  Máriu a Jána Horvátha a detí Anku a Janka 

Piatok 8.5.  (úmysel zo dňa 19.3.) Za † Jozefa Lányho a rodičov  

Sobota 9.5.  (úmysel z Jasenia zo dňa 15.3.) Za nedožitých 100. rokov Jána Malčeka a jeho rodičov 

5. Veľk. nedeľa 10.5.  Za farníkov 

OZNAMY 

➢ Od dnešného dňa 26.4. - 3.5 prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí nedeľou 
Dobrého pastiera - 57. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. 

➢ Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v stredu 
29.4. a v piatok 1.5. od 17:00-18:00 hod.  
Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú modlitbu do kostola aby dodržiavali preventívne opatrenia v zmysle 
nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým z dôvodu ochrany starších ľudí nepôjdem, ale 
kto by bol v ohrození života prosím o kontakt na farský úrad 048/6192133 alebo 0907494857. 

➢ V piatok začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti. Otec biskup Stanislav 
Stolárik nás pozýva v mesiaci máj k spoločnému duchovnému zjednoteniu, k spoločnej modlitbe za 
zastavenie pandémie koronavírusu, každý večer o 19:30 hod. 

➢ 2. mája máme prvú sobotu v mesiaci. 
➢ 3. mája je prvá nedeľa v mesiaci. Kartičky ružencových tajomstiev sa nebudú vymieňať, každý sa naďalej 

bude modliť tajomstvo, ktoré už má. 
➢ Katolícke noviny v čísle 17 pripomínajú, že ako zrelí kresťania potrebujeme chytiť Sväté Písmo do svojich dlaní 

a začať čítať; prinášajú pohľady veriacich na prežívanie veľkonočných sviatkov, ktoré pre epidémiu koronavírusu 
slávili v domácnostiach; prinášajú rozhovor s výkonnou riaditeľkou Rádia Lumen Zuzanou Szakácsovou. 

➢ Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na Tretiu Veľkonočnú nedeľu: 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/3VelkonocnaNedelaA.pdf 

➢ Dávam do pozornosti a k povzbudeniu list otca biskupa Stanislava mladým: http://new.burv.sk/wp-
content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf 

➢ Na kostol v Predajnej v minulých 3. týždňoch bohuznáme osoby obetovali 85,- €. Pán Boh zaplať všetkým 
darcom za milodary. 

➢ 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. 

➢ Ďakujem osobe z ruži, ktorá pred Veľkou nocou dezinfikovala priestory kostola a vymenila plachty. 
➢ Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola. 

 

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

https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/3VelkonocnaNedelaA.pdf
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf


J A S E N I E                                           26.4.2020 

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka  Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Mantfortu, kňaza 

STREDA   Sviatok   Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy 

ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Pia V., pápeža 

PIATOK   Spomienka  Sv. Jozefa, robotníka 

SOBOTA   Spomienka  Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

ÚMYSLY 
26.4. 3. Veľk. nedeľa  Za  Boženu Oravcovú r. Gibalovú a Tomáša 

27.4. Pondelok  (úmysel z Predajnej zo dňa 13.3.) Na úmysel rodiny 

28.4. Utorok  Za  Vierku, Jána a nevestu Janku 

29.4. Streda  (úmysel z Predajnej zo dňa 14.3.) Za † Emila a Matildu Turčanových a ich rodičov 

30.4. Štvrtok  Za  Máriu a Mateja Magáňových 

1.5. Piatok  Za živých i zosnulých členov BBSJ v Predajnej a Jasení 

2.5. Sobota  Za  Františka 

3.5. 4. Veľk. nedeľa  Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení 

4.5. Pondelok  (úmysel z Predajnej zo dňa 15.3.) Za † Jána Chamku a jeho rodičov 

5.5. Utorok  (úmysel zo dňa 12.3.) Za  manžela Jána a rodičov s oboch strán 

6.5. Streda  (úmysel z Predajnej zo dňa 18.3.) Za † Annu a Júliusa 

7.5. Štvrtok  (úmysel zo dňa 15.3.) Za  Máriu a Jána Horvátha a detí Anku a Janka 

8.5. Piatok  (úmysel z Predajnej zo dňa 19.3.) Za † Jozefa Lányho a rodičov 

9.5. Sobota  (úmysel zo dňa 15.3.) Za nedožitých 100. rokov Jána Malčeka a jeho rodičov 

10.5. 5. Veľk. nedeľa  Za farníkov  
OZNAMY 

➢ Od dnešného dňa 26.4. - 3.5 prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí nedeľou Dobrého 
pastiera - 57. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. 

➢ Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v utorok 28.4. a vo 
štvrtok 30.4. od 17:00-18:00 hod. Prosím farníkov ktorí prídu na súkromnú modlitbu do kostola aby dodržiavali 
preventívne opatrenia v zmysle nariadení hlavného hygienika SR (rúško, odstup 2m, väčší počet ľudí a pod.) 

➢ V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Ku chorým z dôvodu ochrany starších ľudí nepôjdem, ale kto by bol 
v ohrození života prosím o kontakt na farský úrad 048/6192133 alebo 0907494857. 

➢ V piatok začíname mesiac máj. S týmto mesiacom sú spojené Mariánské pobožnosti. Otec biskup Stanislav Stolárik 
nás pozýva v mesiaci máj k spoločnému duchovnému zjednoteniu, k spoločnej modlitbe za zastavenie pandémie 
koronavírusu, každý večer o 19:30 hod. 

➢ 2. mája máme prvú sobotu v mesiaci. 
➢ Drahí členovia ružencového bratstva. Blíži sa ďalšia prvá nedeľa v mesiaci a my stále nemáme možnosť stretávania 

sa v kostole. Z toho dôvodu, ani v mesiaci máj, si nebudeme vymieňať ružencové tajomstvá. Každý sa bude naďalej 
modliť tajomstvo, ktoré sa modlil doteraz. Čo sa týka úmyslu, za ktorý sa budeme modliť v máji, bude to zjednotenie 
s úmyslom nášho otca biskupa, citujem: Každý večer v máji sa budem modliť na balkóne biskupského úradu, ktorý je 
pred mariánskym stĺpom Nepoškvrnenej v Rožňave. Pripomína mor z roku 1710. Bol postavený na znak vypočutých 
prosieb za záchranu pred morom a stále stojí na Námestí baníkov v Rožňave, žiaľ, možno už málo všímaný. Pri ňom 
budeme prosiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu o záchranu. V stanovenú hodinu sa budeme môcť duchovne 
zjednotení  modliť spoločne v celej diecéze na tento úmysel. Kňazovická Mariana - hlavná horliteľka RB. 

➢ Katolícke noviny v čísle 17 pripomínajú, že ako zrelí kresťania potrebujeme chytiť Sväté Písmo do svojich dlaní 
a začať čítať; prinášajú pohľady veriacich na prežívanie veľkonočných sviatkov, ktoré pre epidémiu koronavírusu 
slávili v domácnostiach; prinášajú rozhovor s výkonnou riaditeľkou Rádia Lumen Zuzanou Szakácsovou. 

➢ Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na Tretiu Veľkonočnú nedeľu: 
https://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/3VelkonocnaNedelaA.pdf 

➢ Dávam do pozornosti a k povzbudeniu list otca biskupa Stanislava mladým: http://new.burv.sk/wp-
content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf 

➢ Ďakujeme ženám z Jasenia, ktoré vyhrabali lístie na Kalvárii aj ženám, ktoré pred Veľkou nocou poriadili kostol. 
➢ Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola. 
➢ Na kostol v Jasení v minulých 3. týždňoch bohuznáme osoby obetovali 300,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom. 
➢ 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/downloads/pdf/LiturgiaRodiny/3VelkonocnaNedelaA.pdf
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2020/04/List-mlady%CC%81m-2020-Mons.-Stanislav-Stola%CC%81rik.pdf

