
FARSKÉ OZNAMY  
Od  28. 3. – 4. 4. 2021 

6. nedeľa pôstna – KVETNÁ                                                                                
LITURGICKÝ KALENDÁR:  

Pôstne férie 
Veľký týždeň 
Zelený štvrtok 
Veľký Piatok 
Biela sobota 
Nedeľa: Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvchvstanie Pána Ježiša 
 
Svätá spoveď je individuálne možná. Taktiež môžem navštíviť, vyspovedať a dať 
pomazanie chorých po domoch. Podmienka je, aby ste nemali Kovid  a neboli ako rodina 
v karanténe.  Zavolajte na faru : tel. 0914  273 009 ,  dohodneme si čas stretnutia a dám 
vám aj individuálne sväté prijímanie. Treba len dodržať všetky potrebné hygienické 
pokyny a predpisy. 
V utorok od 15.00 – 17.00 budem v kostole v Horňanoch. Kto chce prijať sviatosť 
zmierenia a sväté prijímanie môže v tomto čase prísť. 
V pondelok a v stredu v Bobote budem od 15.00 – do 17.00 v kostole. Kto sa chce 
vyspovedať a prijať P. Ježiša, môže prísť. 
 Taktiež je možnosť si takto nahlásiť úmysel svätej omše. 
 
Od štvrtka začína Veľkonočné trojdnie: zelený štvrtok, veľký piatok a biela sobota. Sú to 
najväčšie naše kresťanské udalosti a sviatky. 
Keďže platia obmedzenia a verejné slávenia nebudú, predsa prežime ich s čo najväčšou 
zbožnosťou hoc aj s televízorom. 
Na veľký piatok bude zhotovený Boží hrob v kostole v Bobote aj v Horňanoch.  Kto sa 
bude chcieť pokloniť P.Ježišovi a pomodliť sa, bude to možné v Piatok od 16.00 – 19.00.  
V sobotu od 10.00 do 18.00.hod. Kostoly pre osobnú súkromnú modlitbu zatvorené nie 
sú. 
 
Z Biskupského úradu máme ohľadom birmovky takýto pokyn: 
Všetky slávenia po Veľkej noci sa budú riešiť individuálne podľa pandemickej situácie. 
Buďme trpezlivý, pripravení a dúfajme. Ak by to teraz nevyšlo, bude to v inom dobrom 
čase. Všetkým Vám vyprosujem hojnosť Božích milostí a radostné, požehnané a pokojné 
sviatky. 
 
 

 
 



Sväté omše , obrady a úmysly:  
  

Pondelok BOBOT  
Za B. pomoc v tehotenstve. Za 
požehnanie rodiny a B.pomoc v ich 
potrebách. 

Utorok     BOBOT  + Eduard a Jozefína a + Marcel a Mária 

Streda     BOBOT  + kňazov Nitrianskej diecézy  

Štvrtok  BOBOT  Na osobný úmysel 

Piatok BOBOT  - - - - - - - - - 

Sobota    BOBOT  - - - - - - - - -  

  Nedeľa  
HORŇANY 

BOBOT 
 

Za všetkých farníkov 

 


