RKC FARNOSŤ BOBOT - FARSKÉ OZNAMY
Od 5. 11. - 12.11. 2017
31. nedeľa cez rok
LITURGICKÝ KALENDÁR:
Streda . výročný deň smrti biskupa Jána Pásztora, nitrianskeho biskupa – 1988
Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Piatok: sv. Lev Veľký, pápež
Sobota: sv. Martin, biskup
Nedeľa: 32. nedeľa cez rok
Zajtra v pondelok by som prosil mužov o pomoc na fare. Popoludní od 14.00 hod. by sme
poštiepali drevo a vypratali celú kanceláriu, aby sa mohla upraviť podlaha pod koberec
a usporiadať nanovo zariadenie kancelárie.
Biblická škola bude v sobotu o 18.00 na fare.
Dnes je zbierka na opravu kostola.
Zbierka na pomoc hladu bola 115 €.
Prosba o pomoc žien - veľké upratanie fary - okná , chodby .... už k vianociam v sobotu
18.11. 2017.

Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky v prospech zosnulých.
Čo musíme splniť?
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.
* * Okrem tohto 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.
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

BOBOT

7.30 + Jozefína a Július Koreň
17.00 Za uzdravenie a B.pomoc

Utorok

BOBOT

Streda

HORŇANY 17.00 Za zdravie a B.pomoc rod. Slavkovej

Štvrtok

BOBOT

17.00 + Pavol Gardián a rodičia

Piatok

BOBOT

17.00 + Milan Šrank

Sobota

BOBOT

7.30

Nedeľa

HORŇANY 8.30 + Lukáš, Stanislav, Michal a Tibor
BOBOT
10.00 Za veriacich

+ rod. Ondreja Mária, Marta, Gejza, Anton
s manželkou, + manžel Karol a žijúcich.....

