
Oznamy farnosti Jasenové – 4. pôstna nedeľa

22. 3. 2020
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze 

verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 

10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou 

od 10. marca do 23. marca 2020.

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní 

Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, 

nového predsedu vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali 

v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych 

diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 

2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

Žiadosť o vyslúženie sviatosti krstu prosím kontaktujte telefonicky s 

miestnym farárom (0903 142 821). 

Úmysly svätých omší počas celého týždňa:

Utorok: +Jozef, +Anna Peknušiakovi
Streda: Za všetkých zosnulých rod. Uríkovej a Majakovej
Štvrtok: Za Božiu požehnanie rod. Jandovej a Majakovej
Piatok: +František Mikula
Sobota: +Jozef, +Klára a ich synovia
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Pohrebné  obrady je  možné  konať  len  pri  hrobe  zosnulého.  Prosím

nezabúdajte  na  dostatočné  odstupy  od  seba.  Nezabúdajte  na  verejnosti

nosievať rúška, alebo nejakú šatku či šál.

V prípade zariadzovania pohrebu vašich blízkych zosnulých sa prosím 

obráťte na Farský úrad Rajec - Pevná linka: 041/54 223 11, Mobil: 

0902/895 899.

Príhovor vášho farára:

Moji drahí farníci mám veľkú túžbu vidieť vás. Ak Boh bude chcieť, bude 

to čoskoro. Ale sú tu dve podmienky: 

Prvá je modlitba. Ak sa budeme modliť všetci spolu aj keď sme vo svojich

domácnostiach, Boh nám dá víťazstvo nad týmto vírusom. 

Druhá podmienka sa týka nášho života. Túžime byť oslobodený a vrátiť 

sa k životu, aký sme žili predtým. Niečo ale musíme zmeniť. Nemôžeme 

žiť naďalej v zhone za pozemskými vecami a zabúdať, že sme Bohom 

milované deti. Som šťastný, že môžem k vám prehovárať aspoň takýmto 

spôsobom. Mám vás neustále pred mojimi očami. Modlím sa za vás a 

objímam vás.

Aj cez tento týždeň  prosme našu Sedembolestnú Máriu o odvrátenie 

pandémie, ktorá zasiahla aj naše Slovensko. Tí ktorí aspoň trochu môžeme

začnime konať pôst v pôstne dni v stredu a piatok. S úctou a vďakou za 

každého jedného z vás ostáva farárko Romanko!
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