PR E DAJ N Á

3.5.2020

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
PONDELOK

Spomienka

4. Veľk. nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
5. Veľk. nedeľa

3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Floriána, mučeníka
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení
(úmysel zo dňa 15.3.) Za † Jána Chamku a jeho rodičov
(úmysel z Jasenia zo dňa 12.3.) Za  manžela Jána a rodičov s oboch strán
(úmysel zo dňa 18.3.) Za † Anny a Júliusa
(úmysel z Jasenia zo dňa 15.3.) Za  Máriu a Jána Horvátha a detí Anku a Janka
(úmysel zo dňa 19.3.) Za † Jozefa Lányho a rodičov
(úmysel z Jasenia zo dňa 15.3.) Za nedožitých 100. rokov Jána Malčeka a jeho rodičov
Za farníkov

OZNAMY
➢ Dnes prežívame 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.
➢ Sviatosť oltárna vo farskom kostole v Predajnej na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v stredu 6.5. a v piatok 8.5. 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.)
➢ Katolícke noviny v čísle 18 predstavujú svätcov, ku ktorým sa ľudia utiekali v epidémiách počas minulých storočí; približujú
zabudnutú tvár mesta Wu-chan v dejinách čínskeho katolicizmu; prinášajú rozhovor s profesionálnou koučkou Zuzanou
Valábkovou na tému osamelosť.
➢ Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na 4. Veľk. nedeľu: https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-4-velkonocna-nedela/
➢ Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola.
➢ 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.
Otec biskup posiela do celej diecézy pozdrav, požehnanie a povzbudenie prežiť tento mariánsky mesiac v duchovnom
zjednotení, v zjednocujúcej modlitbe mariánskej pobožnosti, vo vďačnosti Bohu i ľuďom a v konaní skutkov lásky.
Drahí bratia a sestry, v piatok sme začali prežívať mesiac máj. Mesiac Panny Márie. Začali sme ho spomienkou sv. Jozefa,
robotníka. Znova vás chcem povzbudiť, že hoci zatiaľ prežívame situáciu, v ktorej nie je možné sláviť spoločné bohoslužby a
stretávať sa ako farské spoločenstvá pri modlitbách májových pobožností, Pán nám chce dopriať prežiť bohatý mesiac na svoje
milosti, ak sa týmto milostiam otvoríme.
V duchovnom zjednotení diecézy a v duchovnom spoločenstve so všetkými, ktorí sa k nám pridajú, začíname modlitbu mariánskej
pobožnosti. Plagát so základnými informáciami, aj text pobožnosti a obraz Rožňavskej Panny Márie je na našej stránke www.burv.sk
Verím, že tento obraz bude zdobiť okná našich príbytkov a tak označí domy tých, ktorí sa modlia, ktorí prosia o pomoc Pannu
Máriu vo svojej situácii, vo svojich problémoch, vo svojich nádejach. Nebude to veľká sila tejto spoločnej modlitby? Nebude to
veľké vzájomné povzbudenie? Text pobožnosti bude v priebehu mája dostupný aj v tlačenej forme - ako brožúrka. Vaši kňazi už
brožúrky pre farnosti objednali, bude dosť pre každého, kto bude chcieť.
V máji slávime viaceré sviatky, pochopiteľne mariánske. Spomíname si Loretskú Pannu Máriu, Fatimskú Pannu Máriu, Pannu Máriu
Pomocnicu kresťanov, Matku všetkých národov. Ale chcem pripomenúť jeden deň - 15. máj - Deň rodiny na celom svete. V „srdci“
mesiaca je deň „srdca“ spoločnosti. Rodina - otec, mama, deti, kde ich Pán požehná - Božia ustanovizeň, nenahraditeľné
spoločenstvo, z ktorého sa budujú národy, spoločnosti, svet, ale aj Cirkev. Z rodín prýštia nové, aj duchovné povolania, čo si teraz
zvlášť pred Nedeľou Dobrého Pastiera mimoriadne uvedomujeme. Odtiaľ vychádzajú nové manželstvá, nové zakladané rodiny. Je
to tak od začiatku, je to tak podľa Božích plánov a zámerov s rodinou. Modlime sa tento mesiac zvlášť aj za rodiny, aby boli zdravé,
správne podporované, prijímané a uznávané.
Drahí bratia a sestry, začal som s otvorenosťou voči Bohu a jeho milostiam. K tejto otvorenosti a vďačnosti voči Pánu Bohu vás
opäť všetkých pozývam. Ak sme sa aj doteraz otvárali Pánovi a jeho výzve modliť sa aj za zastavenie pandémie koronavírusu,
tešíme sa, že kríza tejto smrť prinášajúcej choroby u nás neprepukla. Ďakujme Pánu Bohu! Určite boli a sú potrebné aj rôzne
opatrenia, ale aj tie môžeme užívať podľa nastavenia benediktínskeho hesla: „Modli sa a pracuj.“ Je to zrejmé aj v tejto situácii - boli
a sú potrebné správne opatrenia, ale čo by sme dokázali bez modlitby? Potrebujeme stáť na obidvoch nohách. Boh chce našu
kontempláciu, ale aj aktivitu - všetko v potrebnej miere.
Tešíme sa už na otvorené chrámy, možno znova v nejakých ohraničeniach, ale verím, že budú rozumné, že nebudú diskriminačné. A
Pán aj túto našu obetu príjme a požehná. Naozaj, buďme vďační. Vďační za všetko, čo sme dostali od Pána Boha, ale aj cez ľudí viďme v ich dobrote a starostlivosti odblesk Božej dobroty, lásky a starostlivosti a sami buďme tými, ktorí nechajú cez svoj život,
svedectvo a skutky lásky prežarovať Božiu lásku.
Preto znova zvlášť vyslovujeme slová vďaky smerujúce k nebu, k Márii i Jozefovi a slová plné vďačnosti, nech tlmočia nebeskému
Otcovi, aj všetkým našim orodovníkom, ktorí nám vyprosujú neustálu ochranu aj v tejto životnej situácii.
Milovaní bratia a sestry, do celého mesiaca vám všetkým zo srdca žehnám a budem denne po celý mesiac žehnať celej diecéze a
všetkým, ktorí sú s nami zjednotení v modlitbe, a to z balkóna rezidencie biskupského úradu, pri modlitbe Mariánskej pobožnosti,
každý večer o 19:30, v prítomnosti Rožňavskej Panny Márie, pred morovým stĺpom Nepoškvrnenej Panny Márie, pamätníkom
záchrany Rožňavy pred morom. Žehnám vám v mene  Otca, i  Syna, i  Ducha Svätého. Amen.
Váš otec biskup  Mons. Stanislav Stolárik
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LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Floriána, mučeníka
ÚMYSLY

Za Ružencové Bratstvo v Predajnej a Jasení
(úmysel z Predajnej zo dňa 15.3.) Za † Jána Chamku a jeho rodičov
(úmysel zo dňa 12.3.) Za  manžela Jána a rodičov s oboch strán
(úmysel z Predajnej zo dňa 18.3.) Za † Anny a Júliusa
(úmysel zo dňa 15.3.) Za  Máriu a Jána Horvátha a detí Anku a Janka
(úmysel z Predajnej zo dňa 19.3.) Za † Jozefa Lányho a rodičov
(úmysel zo dňa 15.3.) Za nedožitých 100. rokov Jána Malčeka a jeho rodičov
Za farníkov

OZNAMY
➢ Dnes prežívame 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.
➢ Sviatosť oltárna vo filiálnom kostole v Jasení na osobnú, individuálnu modlitbu bude vyložená v utorok 5.5. a vo štvrtok 7.5. 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.)
➢ Katolícke noviny v čísle 18 predstavujú svätcov, ku ktorým sa ľudia utiekali v epidémiách počas minulých storočí; približujú
zabudnutú tvár mesta Wu-chan v dejinách čínskeho katolicizmu; prinášajú rozhovor s profesionálnou koučkou Zuzanou
Valábkovou na tému osamelosť.
➢ Ponúkam rodinám Liturgiu domácej cirkvi na 4. Veľk. nedeľu: https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-4-velkonocna-nedela/
➢ Na kostol v Jasení minulý týždeň bohuznáme osoby obetovali 110,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom za milodary.
➢ Prosím aby sa ruže postarali o dezinfekciu priestorov kostola.
➢ 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.
Otec biskup posiela do celej diecézy pozdrav, požehnanie a povzbudenie prežiť tento mariánsky mesiac v duchovnom
zjednotení, v zjednocujúcej modlitbe mariánskej pobožnosti, vo vďačnosti Bohu i ľuďom a v konaní skutkov lásky.
Drahí bratia a sestry, v piatok sme začali prežívať mesiac máj. Mesiac Panny Márie. Začali sme ho spomienkou sv. Jozefa,
robotníka. Znova vás chcem povzbudiť, že hoci zatiaľ prežívame situáciu, v ktorej nie je možné sláviť spoločné bohoslužby a
stretávať sa ako farské spoločenstvá pri modlitbách májových pobožností, Pán nám chce dopriať prežiť bohatý mesiac na svoje
milosti, ak sa týmto milostiam otvoríme.
V duchovnom zjednotení diecézy a v duchovnom spoločenstve so všetkými, ktorí sa k nám pridajú, začíname modlitbu mariánskej
pobožnosti. Plagát so základnými informáciami, aj text pobožnosti a obraz Rožňavskej Panny Márie je na našej stránke www.burv.sk
Verím, že tento obraz bude zdobiť okná našich príbytkov a tak označí domy tých, ktorí sa modlia, ktorí prosia o pomoc Pannu
Máriu vo svojej situácii, vo svojich problémoch, vo svojich nádejach. Nebude to veľká sila tejto spoločnej modlitby? Nebude to
veľké vzájomné povzbudenie? Text pobožnosti bude v priebehu mája dostupný aj v tlačenej forme - ako brožúrka. Vaši kňazi už
brožúrky pre farnosti objednali, bude dosť pre každého, kto bude chcieť.
V máji slávime viaceré sviatky, pochopiteľne mariánske. Spomíname si Loretskú Pannu Máriu, Fatimskú Pannu Máriu, Pannu Máriu
Pomocnicu kresťanov, Matku všetkých národov. Ale chcem pripomenúť jeden deň - 15. máj - Deň rodiny na celom svete. V „srdci“
mesiaca je deň „srdca“ spoločnosti. Rodina - otec, mama, deti, kde ich Pán požehná - Božia ustanovizeň, nenahraditeľné
spoločenstvo, z ktorého sa budujú národy, spoločnosti, svet, ale aj Cirkev. Z rodín prýštia nové, aj duchovné povolania, čo si teraz
zvlášť pred Nedeľou Dobrého Pastiera mimoriadne uvedomujeme. Odtiaľ vychádzajú nové manželstvá, nové zakladané rodiny. Je
to tak od začiatku, je to tak podľa Božích plánov a zámerov s rodinou. Modlime sa tento mesiac zvlášť aj za rodiny, aby boli zdravé,
správne podporované, prijímané a uznávané.
Drahí bratia a sestry, začal som s otvorenosťou voči Bohu a jeho milostiam. K tejto otvorenosti a vďačnosti voči Pánu Bohu vás
opäť všetkých pozývam. Ak sme sa aj doteraz otvárali Pánovi a jeho výzve modliť sa aj za zastavenie pandémie koronavírusu,
tešíme sa, že kríza tejto smrť prinášajúcej choroby u nás neprepukla. Ďakujme Pánu Bohu! Určite boli a sú potrebné aj rôzne
opatrenia, ale aj tie môžeme užívať podľa nastavenia benediktínskeho hesla: „Modli sa a pracuj.“ Je to zrejmé aj v tejto situácii - boli
a sú potrebné správne opatrenia, ale čo by sme dokázali bez modlitby? Potrebujeme stáť na obidvoch nohách. Boh chce našu
kontempláciu, ale aj aktivitu - všetko v potrebnej miere.
Tešíme sa už na otvorené chrámy, možno znova v nejakých ohraničeniach, ale verím, že budú rozumné, že nebudú diskriminačné. A
Pán aj túto našu obetu príjme a požehná. Naozaj, buďme vďační. Vďační za všetko, čo sme dostali od Pána Boha, ale aj cez ľudí viďme v ich dobrote a starostlivosti odblesk Božej dobroty, lásky a starostlivosti a sami buďme tými, ktorí nechajú cez svoj život,
svedectvo a skutky lásky prežarovať Božiu lásku.
Preto znova zvlášť vyslovujeme slová vďaky smerujúce k nebu, k Márii i Jozefovi a slová plné vďačnosti, nech tlmočia nebeskému
Otcovi, aj všetkým našim orodovníkom, ktorí nám vyprosujú neustálu ochranu aj v tejto životnej situácii.
Milovaní bratia a sestry, do celého mesiaca vám všetkým zo srdca žehnám a budem denne po celý mesiac žehnať celej diecéze a
všetkým, ktorí sú s nami zjednotení v modlitbe, a to z balkóna rezidencie biskupského úradu, pri modlitbe Mariánskej pobožnosti,
každý večer o 19:30, v prítomnosti Rožňavskej Panny Márie, pred morovým stĺpom Nepoškvrnenej Panny Márie, pamätníkom
záchrany Rožňavy pred morom. Žehnám vám v mene  Otca, i  Syna, i  Ducha Svätého. Amen.
Váš otec biskup  Mons. Stanislav Stolárik

