
P R E D A J N Á                                      21.05.2017 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK     Spomienka    Sv. Filipa Neriho, kňaza  

ÚMYSLY 

Nedeľa 21.05. 700 
1030 

Za farníkov 
Za prvoprijímajúce detí 

Pondelok 22.05. 1800 Za Božiu pomoc synovi 
Streda 24.05. 1800 Na úmysel rodiny 
Štvrtok 25.05. 1800 Za † Štefana a Ľudmilu 
Piatok 26.05. 1800 Za † z rodiny Gálovej 
Sobota 27.05. 1800 Aid. 
Nedeľa 28.05. 945 Za farníkov 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 Od zajtra počas týždňa pozývame naše deti v týchto bielych oblečeniach na večerné sv. 

omše, bude to pre nich Biely týždeň. Prosíme rodičov a starých rodičov, aby deti počas 
tohto týždňa sprevádzali do Božieho chrámu. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a poklona 
k Oltárnej Sviatosti bude v piatok po sv. omši. 

 Vo štvrtok 25. mája máme sviatok Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže 
máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude večer o 18:00 hod. 

 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha 
Svätého, túto novénu sa budeme modliť v týždni po sv. omšiach a v nedeľu na 
popoludňajšej pobožnosti. 

 V sobotu 27. mája o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovne mládež, animátorov aj 
dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri zorganizovaní letného tábora pre deti na fare. 
A prosíme taktiež o pomoc ženy pri varení. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných 
dni sú prosby za úrodu. 

 Katolícke noviny v čísle 20 mapujú návštevu pápeža Františka vo Fatime; spomínajú na 
sestru Veroniku Theresiu Ráckovú; približujú svadobné zvyky na Slovensku, ktoré 
oplývali neskutočnou rozmanitosťou. 

 Na kostol obetovali: bohuznáma osoba 10,- €. 
 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 750,- €, z toho v Predajnej 140,- €. 

Pán Boh zaplať za Vaše milodary.  
 Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 

V tento deň bude zbierka na katolícke masmédia. 
 O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme za upratanie 

a výzdobu kostola. 
 

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



J A S E N I E                                           21.05.2017 

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 
LITURGICKÝ KALENDÁR 

ŠTVRTOK    Slávnosť     Nanebovstúpenie Pána 
PIATOK     Spomienka    Sv. Filipa Neriho, kňaza  

ÚMYSLY 
 

21.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Máriu Turčanovú a manžela Izidora 
11:00 Za  Annu Rossovú nedož. 100. rokov, manžela Jozefa a syna Pavla 

23.5. Utorok 17:00 Za  Darinu Bellovú 1. výr., syna Jána, brata Emila a rodičov 
24.5. Streda 17:00 Za  Jána Košika, manželku a syna Jána 
25.5. Štvrtok 17:00 Za  rodičov Paulu a Eugena, starých rodičov, zaťov a vnuka Miroslava 
26.5. Piatok 17:00 Za  Antona Živčaka a rodinu Šagatovú 
27.5. Sobota 7:30 Za farníkov 

 

28.5. 
 

Nedeľa 8:30 Za  Viliama a Drahoslava Barančokových 
11:00 Poďakovanie za dožitých 70. rokov za Gitku a pomoc do ďalšieho života 

OZNAMY 
 Dnes popoludňajšia pobožnosť nebude. 
 Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši. 
 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo, vo štvrtok sa pol hodiny pred sv. omšou 

modlime Sedembolestný ruženec, a poklona k Oltárnej sviatosti bude v piatok po sv. omši. 
 Vo štvrtok 25. mája máme sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, čiže máme 

povinnosť sa zúčastniť na sv. omši. Sv. omša bude o 17:00 hod. 
 V piatok začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, túto 

novénu sa budeme modliť v týždni po sv. omšiach a v nedeľu na popoludňajšej pobožnosti. 
 V sobotu 27. mája o 16:00 hod. pozývame do farskej klubovne mládež, animátorov aj 

dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri zorganizovaní letného tábora pre deti na fare. A prosíme 
taktiež o pomoc ženy pri varení. 

 Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dni sú 
prosby za úrodu. 

 Katolícke noviny v čísle 20 mapujú návštevu pápeža Františka vo Fatime; spomínajú na sestru 
Veroniku Theresiu Ráckovú; približujú svadobné zvyky na Slovensku, ktoré oplývali 
neskutočnou rozmanitosťou. 

 Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 750,- €, z toho v Jasení 610,- €. 
 Na kostol obetovali: Núterová Anna a Hanusková Valéria 100,- €. Pán Boh zaplať za všetky 

milodary. 
 Drahí Jasenčania. Práce na kostole by mali začať v tomto týždni alebo najneskôr na budúci 

týždeň. Čakáme ešte na dopracovanie zmluvy s firmou. Celková suma na obnovu náteru strešnej 
krytiny a fasády kostola je 34.400,- €. Doteraz sme z farských zbierok a darov vyzbierali 19.830,- 
€, z toho od obce Jasenie sme dostali 5.544,- €. Veľmi ďakujeme. Prvá časť faktúry, ktorú 
musíme zaplatiť na začiatku prác je 17.000,- €. Do zaplatenia nám ostane ešte 17.400,- €, ale 
z toho máme zatiaľ 2.830,- €, a teda chýba nám 14.570,- €. 

 Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. 

 O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera 
upratali kostol. 

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


