Oznamy farnosti Jasenové

7. nedeľa v cezročnom období
24. 2. 2019
tel.: +421 903 142 821
www.jasenove.fara.sk
IBAN: SK10 0900 0000 0051 3344 1195
Dni

Pondelok

Utorok
Streda

Jasenové

17.25 hod.
Za Božiu pomoc,
silu a zdravie pre
Štefániu
17.25 hod.
+Vincent,
+Františka, +Igor
7.00 hod.

Filiálky

jasenove@fara.sk
Liturgický kalendár

15.30 hod.

Štvrtok

Piatok

Sobota
Nedeľa

Mariánske večeradlo

17.25 hod.
Za Božie požehnanie, zdravie a silu v
rodine
17.25 hod.
+Mikuláš, +Magdaléna Slyškovi

Zbyňov
6.45 hod.

Prvý piatok v mesiaci.

Prvá sobota v mesiaci.

1. 8.00 hod.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Pondelok: od 15.30 do 16.30 hod. - Kľače
od 17.00 do sv. omše - Jasenové
Utorok: od 16.30 hod. do sv. omše - Jasenové
Streda: od 6.30 hod. do sv. omše - Jasenové
Štvrtok: od 15.30 hod. do sv. omše - Jasenové
od 18.30 do 20.00 hod. - Zbyňov
Piatok: od 15.30 hod. do sv. omše - Jasenové

ôsma nedeľa v
Cezročnom období

Katechéza pre dospelých: bude v pondelok po večernej sv. omši o 18.15 hod.. Počas
celého roka hovoríme o sv. omši. Tento pondelok budeme hovoriť o „Úkone kajúcnosti
a oslavnej piesni Glória“. Všetci ste srdečne pozvaní.
Spovedanie prvopiatkových chorých: v stredu od 7.45 hod. Začínam spovedať v Kľačoch, pokračujem v Jasenovom a končím v Zbyňove. Chorým budem vysluhovať aj sv.
pomazania chorých.
Večerná prvopiatková adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou: začína vo farskom chráme na prvý piatok v mesiaci po večernej sv. omši a ukončená bude o 2200
hod.. Ste srdečne pozvaní.
Prvopiatková adorácia v Zbyňove: bude 1/2 hod. pred rannou sv. omšou.
Nová webstránka farnosti: na začiatku uplynulého týždňa bola spustená nová webstránka našej farnosti. Stránku budeme postupne napĺňať. Na stránke sú základné informácie. Oznamy budú ešte počas dvoch týždňoch vyvesené na webstránkach obcí
Jasenové a Zbyňov, potom bude zložka „Farský úrad“ na ich stránkach zrušená. Chcem
vyjadriť úprimnú vďačnosť a radosť tým, ktorí sa podieľate na tvorbe webstránky našej
farnosti. Ešte raz veľká vďaka!
úprimná vďaka všetkým, ktorí ste sa staráte o čistotu a výzdobu vo Farskom chráme a domov smútku!

Myšlienka nielen do týždňa:
Modlitba obnovuje svet.
Modlime sa! Modlime sa dobre! Modlime sa veľa, slovami i v myšlienkach!
Sv. Maximilán M. Kolbe

