
FARSKÉ OZNAMY  
Od 6.11. – 13. 11. 2016    

                              32. nedeľa v cezročnom období 
 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Streda: výročie posviacky Lateránskej baziliky 

Piatok : sv. Martin, biskup 

Prvonedeľná pobožnosť s litániami k Božskému Srdcu bude popoludní o 14.00. 

Dnes je po omši prvonedeľná zbierka na opravu kostola. PBZ. 

Od 1.11 do 8.11. - Cirkev umožňuje pre duše zomrelých v očistci vyprosiť a získať plnomocné 
odpustky. Pomáhajme im našou modlitbou , prijímaním sviatostí a návštevou pri hroboch. 

V utorok je výročný deň smrti nitrianskeho biskupa Jána Pásztora. 

Vo štvrtok o 16.00 hod. majú deti, čo sa pripravujú na 1.prijímanie stretnutie na fare a potom 
o 17.00 sv.omšu. Pomocníci, čo chcete pomáhať, hláste sa. 

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby čím skôr odovzdali prihlášku dieťaťa. 

Ďakujem za vašu pomoc na fare.  

V týždni mi dovezú mreže  na farské okná, prosím o pomoc prispôsobiť ich a namontovať. 

Sväté omše a úmysly:  
  
 

Pondelok  BOBOT 17.00 + Perka Vašková 

Utorok  BOBOT 17.00 + rodičov Mária a Ondrej 

Streda  HORŇANY 17.00 + Jozef a Matilda, Jozef a Františka 

Štvrtok  BOBOT 17.00 + Milan Šrank 

Piatok BOBOT 17.00 + Pavol Gardian a + rodičia 

Sobota  BOBOT 07.30 Za farníkov 

  Nedeľa  
HORŇANY 

BOBOT 
8.30 

10.00 

+Lukáš, Stanislav, Michal a Tibor 
Poďakovanie za 60. rokov Heleny S. 
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