P R E D A J N Á

27.9.2020

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Spomienka
Sviatok
Spomienka
Spomienka
Spomienka

Nedeľa

27.9.

Streda
Piatok
Sobota
Nedeľa

30.9.
2.10.
3.10.
4.10.

700
1030
1700
1715
1600
945

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Václava, mučeníka
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
Svätých anjelov strážcov
ÚMYSLY

Za farníkov
Za prvoprijímajúce deti
Za † Jána Paulíka ml.
Za živých a mŕtvych členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii

Za Ružencové bratstvo
OZNAMY

➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Počas týždňa pozývam prvoprijímajúce deti na večerné sv. omše, bude to pre nich Biely
týždeň. Prosím rodičov a starých rodičov, aby deti počas tohto týždňa sprevádzali do
Božieho chrámu.
V stredu sv. omša bude o hodinu skôr čiže o 17:00 hod.
Taktiež v stredu 30.9. na sviatok sv. Hieronyma sa konči na Slovensku Rok Božieho Slova.
Od štvrtku začíname mesiac október, v ktorom sa zvlášť zasväcujeme Panne Márii
v modlitbe posvätného ruženca. Ruženec sa modlime pol hodiny pred sv. omšou.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred svätými omšami. Ku
chorým v Predajnej pôjdem v piatok 2.10. od 10:00 hod. Sv. omša bude o 17:15 hod. a po
sv. omši bude poklona k Oltárnej Sviatosti.
3.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. pod Kalváriou a
následne v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov z Jasenia
o pripravenie kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú rozhovor s rektorom Katolíckej Univerzity Jaroslavom
Demkom; približujú životný príbeh najstaršieho organistu na Slovensku Fridricha
Kolaroviča zo Senca; prinášajú reportáž z farnosti Oravské Veselé.
Na nástenke sú pozvánky: 4.10. na Slávnosť 25. výr. posviacky chrámu v BR-Mazorníkove
a 24.10. na Ďakovný deň za život sv. JP.II. do svätyni Božieho milosrdenstva vo farnosti
Smižany.
Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa Zbierka na
dobročinné diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na slávnosť sv. Petra a Pavla 29.
júna, presúva na 27. nedeľu Cezročného obdobia, teda na 4. október 2020, ktorý je dňom
sviatku sv. Františka z Assisi.
O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Rybárovej. Ďakujeme rodičom
prvoprijímajúcich deti za upratanie a výzdobu kostola.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

J A S E N I E

27.9.2020

Farské oznamy na 26. nedeľu cez rok
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Spomienka
Sviatok
Spomienka
Spomienka
Spomienka

27.9. Nedeľa
29.9.
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.

Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR
Sv. Václava, mučeníka
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
Svätých anjelov strážcov
ÚMYSLY

8:30 Za  Róberta Cencera, jeho rodičov a bratov
17:00
17:00
16:00
16:00
8:30
11:00

Za  Štefana, rodičov Murínových a Štrbových, a starých rodičov
Za  manžela Slava Bučku a rodičov
Za živých i zosnulých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
Za farníkov Fatimská pobožnosť a sv. omša na Kalvárii
Za Ružencové bratstvo
Za  Martu a Cyrila Beraxových a rodičov
OZNAMY

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢
➢

V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.
V stredu 30.9. na sviatok sv. Hieronyma sa konči na Slovensku Rok Božieho Slova.
V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať budem pred sv. omšami. Ku chorým v Jasení
pôjdem v piatok 2.10. od 8:00 h. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 9:30 h. do svätej omši, ktorá bude
o 16.00 h. Vzadu na stolíku je vyložený papier do ktorého sa môžete zapísať na adoráciu.
3.10. je prvá sobota v mesiaci. Fatimskú pobožnosť začneme o 16:00 hod. pod Kalváriou a následne
v kaplnke bude sv. omša. Všetkých srdečne pozývam. Prosíme farníkov z Jasenia o pripravenie
kaplnky. Večerná sv. omša vo farskom kostole už nebude.
Drahí členovia/ky RB. Vo štvrtok začína mesiac október, ktorý je mesiacom ruženca. Preto Vás
prosím, aby sme sa tento mesiac spolu zjednotili každý deň na spoločnej modlitbe ruženca. Prosím
každého člena, aby si tento mesiac našiel čas, a aspoň raz týždenne, by sa zúčastnil spoločnej modlitby.
Taktiež vyzývam prvú – mužskú ružu, aby sa podľa možnosti zapojila do modlitby. Ruženec sa bude
modliť od štvrtku 1. októbra, až do konca mesiaca každý deň v kostole a to nasledovne: v utorok,
štvrtok a v nedeľu pred sv. omšou, ostatné dni, to jest v pondelok, stredu, piatok a sobotu o 17. h.
Zjednoťme sa ako bratstvo v tejto tak silnej modlitbe a spoločne vyprosujme nášmu Jaseniu potrebné
milosti.
Katolícke noviny v čísle 39 prinášajú rozhovor s rektorom Katolíckej Univerzity Jaroslavom
Demkom; približujú životný príbeh najstaršieho organistu na Slovensku Fridricha Kolaroviča zo
Senca; prinášajú reportáž z farnosti Oravské Veselé.
Na nástenke sú pozvánky: 4.10. na Slávnosť 25. výr. posviacky chrámu v BR-Mazorníkove a 24.10. na
Ďakovný deň za život sv. JP.II. do svätyni Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany.
Pápež František rozhodol, že vzhľadom na súčasnú zdravotnú pohotovosť sa Zbierka na dobročinné
diela Svätého Otca, ktorá sa tradične koná na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. júna, presúva na 27.
nedeľu Cezročného obdobia, teda na 4. október 2020, ktorý je dňom sviatku sv. Františka z Assisi.
Na kostol v Jasení rodičia prvoprijímjúcich deti obetovali 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar.
O upratovanie kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali
a vyzdobili kostol.
Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

