RKC FARNOSŤ BOBOT - FARSKÉ OZNAMY
Od 29.10. – 5. 11. 2017
30. nedeľa cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR:
Streda . Slávnosť všetkých svätých
Štvrtok: spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota: sv.Karol Boromejský
Nedeľa: 31. nedeľa cez rok
Modlitba svätého ruženca bude dnes o 14.00 hodine.
Spovedanie:
Pondelok - Bobot od 16.00 a tiež v piatok od 16.00 hod.
Utorok - Horňany od 16.00.

Ruženec sa už budeme modliť pred svätou omšou.
Na prvý piatok navštívim aj chorých po domoch od 9.00 hod.
Biblická škola bude v sobotu o 18.00 na fare.

Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých.
Čo musíme splniť?
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie
viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
* svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), * sväté prijímanie (najlepšie v ten
istý deň), * modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je
potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky
možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2.Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. * *
* Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. Využime možnosť pomôcť
dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi. Viac pre svojich bratov
a sestry urobiť nemôžeme.

Sväté omše a úmysly:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

BOBOT

17.00 Za požehnanie rodiny Floriána Pin´dáka

BOBOT
7.00 + Stanislav Strapko
Horňany
17.00 Za zdravie ,pokoj a dary D.Svätého pre rodinu
HORŇANY 8.30 + rodiny Beláková a Masárová
BOBOT
10.00 Za veriacich
7.00 Za duše v očistci
BOBOT
16.00 +Anton, Hedviga a Vojtech a Irena
HORŇANY
17.00 + Ján (4.výročie)

Piatok

BOBOT

17.00 Za zdravie a B.pomoc rod. Jánošík

Sobota

BOBOT

7.00

Nedeľa

HORŇANY 8.30 + Ján, Anna, Emília Filín
BOBOT
10.00 Za deti Petra a Pavla-B.pomoc a ochranu

Za veriacich

