
P R E D A J N Á                                      21.6.2020 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ÚMYSLY 

12. 
Nedeľa 21.6. 945 Za farníkov 

Streda 24.6. 1800 Za † Jána Paulika, Jána Majera a Jána Frgelca 
Piatok 26.6. 1700 Na úmysel rodiny 
Sobota 27.6. 1800 Za farníkov 
13. 
Nedeľa 28.6. 945 Poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu pri dožití 65. rokov 

života a 45. rokov manželstva 
OZNAMY 

 V stredu 24.6. je slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, sv. omša bude o 18:00 hod. a pred omšou 
sa modlime Sedembolestný ruženec. 

 V tomto týždni, v piatok sv. omša bude o 17:00 hod. 
 Z plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska 
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od 
povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. 
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať 
v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným 
chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.) 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom 
biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. 
 Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľnej nedeli 
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane 
ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime 
však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže 
zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority. Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v 
spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým poskytneme 
rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby 
si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých 
ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života. Nepremárnime 
šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, 
najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. 
Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú 
Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách. 
Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj 
Zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato sí, 49).“ 
 Katolícke noviny v čísle 25 vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých 

sŕdc otcov rodín; pozývajú na návštevu farnosti v Partizánskom; prinášajú odpoveď na otázku, 
ako sa cirkevné právo pozerá na dišpenz. 

 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Rybárovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali a vyzdobili kostol. 
 

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



 

J A S E N I E                                           21.6.2020 

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

STREDA   Slávnosť    Narodenie sv. Jána Krstiteľa 
ÚMYSLY 

21.6. 12.  
Nedeľa 

8:30 Za  Helenu Medveďovú, manžela Jozefa, súrodencov a rodičov 
11:00 Za  bratov Viliama a Drahoslava, a ich rodičov 

23.6. Utorok 17:00 Za  Jozefa Nútera 1. výr. a jeho rodičov 
24.6. Streda 17:00 Za  Jána a Paulinku Núterových 
25.6. Štvrtok 17:00 Za  manžela Milana Strečka 2. výr., jeho rodičov a starých rodičov 
28.6. 13. 

Nedeľa 
8:30 Za  manžela Jána Kučeru 

11:00 Za  Mariana Oravca 30. deň 
OZNAMY 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo. 
 V stredu 24.6. je slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa, sv. omša bude v Jasení o 17:00 hod. 
 Z plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska 
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od 
povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. 
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať 
v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným 
chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.) 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom 
biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. 
 Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľnej nedeli 
„Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli tak k ochrane 
ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime 
však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže 
zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority. Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v 
spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým poskytneme 
rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby 
si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých 
ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života. Nepremárnime 
šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, 
najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. 
Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú 
Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách. 
Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj 
Zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato sí, 49).“ 
 Katolícke noviny v čísle 25 vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých 

sŕdc otcov rodín; pozývajú na návštevu farnosti v Partizánskom; prinášajú odpoveď na otázku, 
ako sa cirkevné právo pozerá na dišpenz. 

 Na kostol v Jasení bohuznáme osoby obetovali 50,- a 100,- €. Pán Boh zaplať za milodary. 
 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 7. pani Handlírovej. Ďakujeme všetkým, ktorí 

upratali a vyzdobili kostol. 
 

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


