
FARNOSŤ BOBOT 
tel. č. 032/659 48 40; správca: 0914 273 009; web stránka : www.fara.bobot.sk ; 

email:  bobot@nrb.sk 

FARSKÉ OZNAMY  
Od  18.9. – 25.9. 2016       

24. nedeľa v cezročnom období 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Streda: sv. Matúš, apoštol 

Štvrtok:  Sv. Emerám, bisk., muč. 

Piatok: sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz 

Sobota. Sv. Bystrík, bisk., muč. 

Nedeľa : 26. nedeľa v cezročnom období  
  
SVÄTÉ OMŠE:  

  
  

Pondelok  Utorok  Streda Štvrtok Piatok  Sobota Nedeľa 

      Bobot   
Kostol sv. Mikuláša     18:00 
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Horňany  
Kostol  

Nepoškvrneného  
Počatia PM  
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V nedeľu bude birmovka a zároveň aj výročná hodová  slávnosť o 10.00 hodine. 
Po omšiach bude aj hodová zbierka. 
V sobotu o 9.30 bude spoveď pred birmovkou pre birmovancov, birmovných 
rodičov a príbuzných. 
V utorok a v piatok budú posledné nácviky birmovancov. 
Prosím príbuzných birmovancov , aj ostatných farníkov aby sa zapojili a pomohli 
pri príprave tejto slávnosti, najmä brigádou v sobotu po spovedi, lavičky ku 
kostolu na nedeľu ... 
Keďže na birmovke sa všetci do kostola nevojdeme, bude slávnostná omša už aj 
v sobotu večer hlavne pre tých, ktorí nemajú v rodine birmovancov a starších ľudí. 
V Horňanoch bude omša skôr – o 8.00 hod. 
V Horňanoch sa na hody vyzbieralo 242 €. Zbierka na seminár bola 194 €.  
Po hodoch, od pondelka 26.septembra, budú bývať večerné omše o 17.00 hod. 
Jesenné kántrové dni (streda,piatok,sobota) – obsah: poďakovanie za úrodu.  



Od 18. – 20. 9. – svätý otec František vyzval všetkých kresťanov a ľudí dobrej 
vôle k modlitbe za pokoj. V Assisi sa v týchto dňoch uskutoční stretnutie 
predstaviteľov mnohých náboženstiev a cirkví. 

 
ÚMYSLY SV. OMŠÍ  

  
BOBOT: KOSTOL SV. MIKULÁŠA  
  
Pondelok   18.00 Za zdravie a B.pomoc rodine Minárikovej 

Utorok   18.00 + Aurel Kubolka, rodičov a starých rodičov 

Streda      

Štvrtok    18.00 + rodinu Minichovu  a Vitázkovu 

Piatok   18.00 + Jozef a Jozefína Urbánkoví 

Sobota    18.00 + Ružena a Dezider Barus a starých rodičov 

  Nedeľa    10.00   Za birmovancov a ich rodiny 

  
  
  
  
  
HORŇANY: KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE  

   Streda      18.00 + Ján a Margita Slámoví 

Nedeľa   08.30 + Lukáš Paška 

  
  
  
  
  


