
Farské oznamy - 25. nedeľa
od 19. 9.  -  26. 9.  2021

Liturgický kalendár
Utorok: sv. Matúš, apoštol
Streda: Sv. Emerám, biskup, mučeník
štvrtok: sv. Pio z Pitrelčiny, kňaz
Nedeľa: 26. nedeľa cez rok 

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti birmovka. Svätá omša bude o 
10.30. Posvätenie kostola sa odkladá na iný vhodný čas.
Na birmovke budú prítomní len birmovanci, birmovní rodičia a rodičia !!!!
Birmovka sa z dôvodu epidemických opatrení bude vysluhovať vonku pri 
kostole.
Spoveď pred birmovkou bude v piatok iba v Bobote o 19.00 hodine. 
Spovedať príde 6 alebo 7 kňazov.
Nácvik spevu birmovancov bude v stredu po 18.hodine.
Pre ostatných farníkov budú sväté omše v Bobote v sobotu o 18.00 a v 
nedeľu o 8.00 hod. V Horňanoch v sobotu o 17.00 a v nedeľu o 8.30.

V piatok bude sv. omša ráno.

Z dôvodu epidemických opatrení Vás prosím: - ak máte kašeľ, zvýšenú teplotu, 
necítite sa nejako dobre na omšu nechoďte. Zostaňte doma. Ak sa u niekoho 
preukáže nákaza Kovidu a bol v tom čase v kostole, treba to nahlásiť čím skôr 
aj na faru.

Na každú sv. omšu sa musí robiť povinný zoznam všetkých účastníkov na sv. 
omši. Urobíme to takto: ešte doma si na lístok napíšte meno a priezvisko a vaše 
telefónne číslo. Tento lístok vhodíte do košíka , ktorý bude pri vchode do 
kostola. Ak by ste zabudli doma napísať, bude pri dverách stolík, kde budú 
lístky a perá, vyplníte lístok a vhodíte do košíka.

Na budúcu sobotu a nedeľu bude zbierka na pomoc veriacim na Kube, kde je 
veľká humanitárna kríza.



Sväté omše a úmysly:

Pondelok BOBOT 18.00 Za + Jozefa a rodičov

Utorok BOBOT 18.00
Streda HORŇANY  18.00
Štvrtok BOBOT  18.00
Piatok BOBOT   7.30
Sobota HORŇANY

BOBOT
17.00
18.00

H:

B: 

Nedeľa BOBOT
HORŇANY
BOBOT

  8:00
  8.30
10.30

B: 

H: + Oľga, Ľudmila a Lidmila

B: za všetkých birmovancov a farníkov


