Oznamy farnosti Jasenové
Zjavenie Pána
6. 1. 2019
tel.: +421 903 142 821
jasenove@fara.sk
				
IBAN: SK10 0900 0000 0051 3344 1195

Dni

Pondelok

Utorok

Streda
Štvrtok

Piatok
Sobota
Nedeľa

Jasenové

17.30 hod.
+Ondrej,
+Vladimír, +Anna
Súkeníkovi
7.00 hod.
Za Božie požehnanie a zdravie rod.
Adámkovej

17.30 hod.
Za Božiu pomoc,
pokoj a silu v
chorobe pre Terezku
17.30 hod.
+Ondrej, +Mária,
Puterovi
7.30 hod.
+Paulína, +Johana,
+Katarína, +Juraj
1. 8.00 hod.

Filiálky

Liturgický kalendár

Sv. Rajmunda z
Peňafortu, kňaza

Zbyňov
6.45 hod.

Zbyňov
2. 9.45 hod.

Krst Krista Pána,
cirkevne prikázaný sviatok
Končí sa Vianočné obdobie.

Sviatosť krstu na slávnosť krstu Krista Pána: sa bude vysluhovať v našej farnosti budúcu nedeľu. Je to deň, kedy sa má zvlášť vo farnosti vysluhovať sv. krstu. Ak chcú rodičia
krstiť v tomto termíne, nech sa prídu zahlásiť do štvrtka tohto týždňa. Krstná náuka
bude v piatok po večernej sv. omši vo farskom kostole. Ostatné termíny do júna roka
2019 si môžete pozrieť vo výveske pred kostolom, alebo na web stránke obce Jasenové
a Zbyňov.

Požehnanie domov: tí, ktorí chcete si dať požehnať dom tak sa môžete prísť nahlásiť.
Najskôr uprednostním tie domy, ktoré sú po rozsiahlej rekonštrukcii alebo novopostavené. Po osobnom dohovore prídem k vám v dohodnutom čase.

Spovedanie prvopiatkových chorých: bude v stredu od 7.45 hod. Začínam spovedať v
Kľačoch, pokračujem v Jasenovom a končím v Zbyňove.
Úmysly sv. omší na mesiace január-február-marec: prijímam počas týždňa v sakristiách po sv. omšiach.
Stavanie snehuliakov: pozývam deti spoločne s rodičmi na spoločnú akciu stavania
snehuliakov. Umeleckým snaženiam sa medze nekladú. Myslím, že pri farskom kostole
je „stavebného materiálu“ až až. Pre deti ale i rodičov pripravíme aj malé občerstvenie.
Stretneme sa v pondelok o 10.00 hod. pri farskom kostole. Srdečne vás pozývam a teším sa na spoločne strávenú chvíľu.

úprimná vďaka všetkým, ktorí ste sa podieľali na dôstojnom slávení vianočných sviatkov!

Myšlienka nielen do týždňa:

Modlitba je zbraň, ktorú nosíme stále so sebou,
aby sme sa v čase nebezpečenstva mohli brániť.

Sv. Ján Bosco

