PR E DAJ N Á

8.5.2022

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Nedeľa
Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa











Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Sviatok

8.5.
11.5.
13.5.
14.5.
15.5.

945
1800
1800
1800
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov a Sv. Pankráca, mučeníka
Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
ÚMYSLY

Za † rodinu Jozefa Dunajského a rodinu Jána Cibulu
Za † Elenku Mistrikovú 30. deň
Za pomoc Božiu a pokoj v rodine
Za dožitých 75. rokov sestry, a za šťastlivú operáciu
Za † Gregora Mistrika

OZNAMY
Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši.
V piatok po sv. omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
V sobotu 14. mája vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina
o 9:30 hod. a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná!
Taktiež v sobotu 14. mája je pripravovaná rozhlasová púť pre poslucháčov Rádia Lumen na
Starých horách. Program je na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 18. sa pri príležitosti Dňa matiek venujú téme materstva. V tejto
súvislosti hovoria o tom, čo môže materstvo Panny Márie priniesť súčasným matkám a aký je
biblický rozmer materstva; Vysvetľujú, prečo je božské materstvo Panny Márie našou záštitou;
Rozprávajú sa so psychologičkou Líviou Johanovou o tom, že väzba k dieťaťu prebúdza v žene
to najlepšie a spôsobuje, že dokáže ísť až za hranice svojich možností; Približujú životný príbeh
Márie Borovskej, mamy ôsmich detí, starej mamy takmer desiatich vnúčat a zriaďovateľky
materskej a základnej školy; Zameriavajú sa na fenomén súčasnosti menom mama hotel;
Prinášajú aj rozhovor so slovenským misionárom Vlastimilom Chovancom o duchovných
povolaniach.
Rodičia prvoprijímajúcich deti si môžu vyzdvihnúť rúcha pre deti na budúci nedeľu 15.5.
o 18:00 hod. vo farskej klubovni.
Na kostol bohuznáma osoba obetovala 1000,- €. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará 1. ruža pani Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali
kostol.
Druhá májová nedeľa na Slovensku patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo
duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Dnes je špeciálny čas povedať našim
mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo
pre nás urobili! Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej
Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby
vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný! Krásny deň matiek!

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

JA S E N I E

8.5.2022

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu
Nedeľa Dobrého pastiera
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Spomienka
Spomienka
Spomienka
Spomienka
Sviatok

8:30
11:00
10.5. Utorok 18:00
12.5. Štvrtok 18:00
8:30
15.5. Nedeľa
11:00
8.5. Nedeľa














LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov a Sv. Pankráca, mučeníka
Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sv. Mateja, apoštola
ÚMYSLY

Za  Alžbetu a Jozefa Mölerových
Za  Jozefa Kovačika, manželku a dcéru
Za  Jána a Paulínku Núterových
Za  Júliusa Pauliaka, rodičov a zaťa Dominika
Za  Jozefa Medveďa 1. výr. a rodičov
Za  Elenku, rodičov, brata a sestru

OZNAMY
Mení sa hodina sv. omše v týždni v Jasení, bude o 18:00 h., ak bude v týždni slávnosť omša bude skôr
(o 17:00 h.) A od prvej nedele v júni (t.j. 5.6.2022) prvá sv. omša bude o pol hodiny skôr čiže o 8:00 h.
Májové pobožnosti sa modlime v týždni po sv. omši.
V utorok pred omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po omši bude poklona k Oltárnej sviatosti.
Nácvik pre prvoprijímajúce deti z Jasenia bude v stredu 11. mája o 16:30 hod.
Rodičia prvoprijímajúcich deti si môžu vyzdvihnúť rúcha pre deti na budúcu nedeľu 15.5. o 18:00
hod. vo farskej klubovni.
V sobotu 14.5. vo farskej klubovni budú stretnutia kandidátov na birmovanie: 1. skupina o 9:30 hod.
a 2. skupina o 11:00 hod. Prítomnosť všetkých je povinná!
Taktiež v sobotu 14. mája je pripravovaná rozhlasová púť pre poslucháčov Rádia Lumen na Starých
horách. Program je na nástenke.
Katolícke noviny v čísle 18. sa pri príležitosti Dňa matiek venujú téme materstva. V tejto súvislosti
hovoria o tom, čo môže materstvo Panny Márie priniesť súčasným matkám a aký je biblický rozmer
materstva; Vysvetľujú, prečo je božské materstvo Panny Márie našou záštitou; Rozprávajú sa
so psychologičkou Líviou Johanovou o tom, že väzba k dieťaťu prebúdza v žene to najlepšie a
spôsobuje, že dokáže ísť až za hranice svojich možností; Približujú životný príbeh Márie Borovskej,
mamy ôsmich detí, starej mamy takmer desiatich vnúčat a zriaďovateľky materskej a základnej školy;
Zameriavajú sa na fenomén súčasnosti menom mama hotel; Prinášajú aj rozhovor so slovenským
misionárom Vlastimilom Chovancom o duchovných povolaniach.
Na kostol bohuznáme osoby obetovali 20,- a 30,- €. Pán Boh zaplať za milodary.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 6. pani Vančovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.
Druhá májová nedeľa na Slovensku patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo
duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Dnes je špeciálny čas povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy im
vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život
fyzický aj duchovný! Krásny deň matiek!

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

