P R E D A J N Á

10.1.2021

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána
ÚMYSLY
Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

10.1.
13.1.
15.1.
16.1.
17.1.

(úmysel z Jasenia)
Za † Emila Rottera 3. výr.
Na úmysel rodiny
(úmysel z Jasenia)
Za † Jána Ďurčo nedož. 60. rokov uzavretia manželstva
OZNAMY

➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢

Dnešným dňom sa konči vianočné obdobie.
Na základe Uznesenia vlády SR, a Vyhlášky ÚVZ SR, do 24.1.2021 sú vo všetkých
slovenských diecézach pozastavené slávenia verejných bohoslužieb. Krsty, sobáše a
pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a
podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú
sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj
rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne
vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne, avšak niektoré budú
presunuté na neskôr. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím
o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857.
Vzhľadom na existujúce obmedzenia týkajúce sa pandémie koronavírusu, otec biskup
Mons. Stanislav Stolárik rozhodol o presunutí tradičného požehnania vody v Rožňavskej
diecéze (konajúce sa zvyčajne na slávnosť Zjavenia Pána) na sviatok Obetovania Pána a
teda na 2.2.2021.
Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo svojom pastierskom liste na Sviatok Svätej Rodiny
rozhodol, že rok 2021 v Rožňavskej diecéze bude Rokom eucharistie a kňazstva,
a patrónom roka bude sv. Ján Vianney.
V sobotu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a otca biskupa.
Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad udalostí v Katolíckej cirkvi na Slovensku i vo
svete za uplynulý rok; pozývajú uvažovať o prelomoch času; rozprávajú sa
s imunologičkou a alergiologičkou Jaroslavou Orosovou o dôležitosti imunity pre život
človeka.
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.

Ohlášky 2
Dňa 16.01.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Kristi Kiose, ktorý pochádza z farnosti Anatolikos
(Grécko), a Zuzana Kňazovická, ktorá pochádza z farnosti Predajná. Ak by niekto vedel o nejakej
prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

10.1.2021

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána
10.1.
11.1.
12.1.
14.1.
16.1.

Nedeľa
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Sobota

17.1. Nedeľa

ÚMYSLY
Za  Štefana, manželku, synov a ich rodičov a svokrovcov
(Úmysel z 3.1.) Za  Máriu a Mareka Sanitrových a ich rodičov
Za  Jána, Helenu a syna Juraja
Za  Annu a Martina Demeterových a ich rodičov a súrodencov
(Úmysel z 10.1.) Za  Štefana, rodičov, ich deti a zaťov
15:00 Sobášny obrad
(Úmysel z Predajnej)
OZNAMY

➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢

Dnešným dňom sa konči vianočné obdobie.
Na základe Uznesenia vlády SR, a Vyhlášky ÚVZ SR, do 24.1.2021 sú vo všetkých
slovenských diecézach pozastavené slávenia verejných bohoslužieb. Krsty, sobáše a
pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a
podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú
sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj
rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne
vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
Zapísané úmysly sú vypisované v oznamoch a slúžim ich súkromne, avšak niektoré budú
presunuté na neskôr. Kto nechce aby jeho úmysel bol odslúžený súkromne, prosím
o telefonický kontakt na farský úrad: tel.č. 048/6192133 alebo 0907494857.
Vzhľadom na existujúce obmedzenia týkajúce sa pandémie koronavírusu, otec biskup
Mons. Stanislav Stolárik rozhodol o presunutí tradičného požehnania vody v Rožňavskej
diecéze (konajúce sa zvyčajne na slávnosť Zjavenia Pána) na sviatok Obetovania Pána a
teda na 2.2.2021.
Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo svojom pastierskom liste na Sviatok Svätej Rodiny
rozhodol, že rok 2021 v Rožňavskej diecéze bude Rokom eucharistie a kňazstva,
a patrónom roka bude sv. Ján Vianney.
V sobotu 16. januára je Deň modlitieb za diecézu a biskupa.
Katolícke noviny v čísle 1 prinášajú prehľad udalostí v Katolíckej cirkvi na Slovensku i vo
svete za uplynulý rok; pozývajú uvažovať o prelomoch času; rozprávajú sa
s imunologičkou a alergiologičkou Jaroslavou Orosovou o dôležitosti imunity pre život
človeka.
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.

Ohlášky 2
Dňa 16.01.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Kristi Kiose, ktorý pochádza z farnosti Anatolikos
(Grécko), a Zuzana Kňazovická, ktorá pochádza z farnosti Predajná. Ak by niekto vedel o nejakej
prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

