
Oznamy farnosti Jasenové

Siedma veľkonočná nedeľa

16. 5. 2021

Liturgický kalendár tohto týždňa:

Utorok: Sv. Jána I. , pápeža a mučeníka

Štvrtok: Sv. Bernarda Sienského, kňaza

Piatok: Sv. Krištofa Magallensa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

Sobota: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Nedeľa: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – končí sa Veľkonočné obdobie.

Sv. omše slávené počas tohto týždňa vo farskom kostole:

Utorok: 14.30 hod. - pohrebná sv. omša

Streda: 7.00 hod. - +Ján Janísek

Štvrtok: 18.30 hod. - +Ján

Piatok: 7.00 hod. - +Miroslav

Sobota: 7.30 hod. - +Peter

Nedeľa: 7.30,  9.30 hod. - +Rudolf Švancár 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia: spovedávam 1/2 hod. pred sv. omšami od 

utorka do soboty. 
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Vysluhovanie sv. krstu: je potrebné kontaktovať miestneho farára. Spoločne sa

dohodneme o dátume vysluženia tejto sviatosti.

 

Otvorenie farského chrámu: Farský chrám je otvorený každý deň od 8.00 do

večernej sv. omše. Keď je ranná sv. omša kostol je otvorený do 17.00 hod..  

Zbierka na katolícke masmédiá: je dnes. Za uplynulý čas sme veľmi vďační 

za ich službu a pomoc. Preto vás prosím, aby ste pamätali na prácu všetkých, 

ktorí veľakrát obetovali aj svoj rodinný život na úkor nás, ktorí sme mali 

zabezpečenú duchovnú starostlivosť. Za všetky vaše milodary aj v ich mene 

vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Katechéza pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov: bude tento týždeň vo 

štvrtok o 17.00 hod. vo farskom kostole.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Slyško pochádzajúci z farnosti

Jasenové  a  bývajúci  v  Zbyňove  a  Mária  Hešová  pochádzajúca  z  farnosti

Štiavnik  a  bývajúca  v  Štiavniku.  Sviatosť  manželstva  prijmú 22.  5.  2021 v

Štiavniku. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej manželskej prekážke nech to

oznámi miestnemu farárovi.

MYŠLIENKA  NIELEN  DO  TÝŽDŇA:

Určite sa smieme radovať zo svojich koníčkov, 

len je treba bdieť nad tým, aby naše srdce zostalo slobodné.
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