
FARSKÉ OZNAMY  
Od 23.10. – 30. 10. 2016    

                              29. nedeľa v cezročnom období 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Streda: výročie posviacky chrámov, ktorých deň nie je známy 

Piatok: sv. Šimon a Júda, apoštoli, sviatok 

Nedeľa : 31. nedeľa cez rok                                                                                                       

Modlitba ruženca bude dnes  o 14.00 hod. V týždni pred omšou. 

Kňazské hroby – nezabúdajme na kňazov, ktorí sú pochovaní na našich cintorínoch. Udržujte 
tieto hroby. 

S rodičmi som sa dohodol, že prvé prijímanie bude poslednú májovú nedeľu a že druhý štvrtok 
a štvrtá nedeľa bude omša pre deti, zvlášť tie, čo sa pripravujú na prvé prijímanie. 

Zbierka na misie bola 215 €. PBZ. 

V tomto týždni chcú prísť na obhliadku kostola z pamiatkového úradu v Trenčíne.  

Tento týždeň je možnosť pristúpiť ku spovedi, ktorí chcete na dušičky pri hroboch vyprosovať 
a získavať odpustky dušiam zomrelých. Spovedať budem každý deň, keď je omša . 

Na budúcu nedeľu sa končí letný čas. Posuňte si hodiny zo soboty na nedeľu o hodinu späť. 

 
Sväté omše a úmysly:  

  
 

Pondelok  BOBOT 17.00 + rodina Kyselicová 

Utorok  BOBOT 17.00 + Anton a Amália Kyselicoví 

Streda  HORŇANY  17.00 + Stanislav, Rudolf a Mária 

Štvrtok  BOBOT   7.30 + rodina Pašková 

Piatok BOBOT  17.00 
+ Jozef, Daniela, Eduard, Jozefína a ďalší členovia 
rodiny 

Sobota  BOBOT  07.30 + Jozef 

  Nedeľa  
HORŇANY 

BOBOT 
 8.30 
10.00  

Za zdravie, B.milosť a pomoc r. Poorovej 
  Za farníkov 
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