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O  Z  N A  M Y 
BOHORODIČKY „A“ 

1.1.2016 
1. Ohlášky:  

2. Liturgický program: 

 Pondelok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského Sp. (biela) 

Utorok:  

Streda:  

Štvrtok:  

Piatok: ZJAVENIE PÁNA Sl. (biela) 

Sobota:  

Nedeľa: Druhá Nedeľa po Narodení Pána - Krst Krista Pána 

3. Sv. omše, úmysly sv. omší a iný duchovný program 

 Pondelok: Za zdravie a Bož požehnanie pre Máriu Vasilikovú k jej 80 r. života 18.00 hod. 

Utorok: + Ján a František, rodičia i starý rodičia č 46 6.30 hod. 

Streda: Za zdr. a Bož. pož. v rodine č. 167 18.00 hod. 

Štvrtok: 
Na úmysel biskupa 6.30 hod. 

Za zdravie a Bož požehnanie pre Máriu Alexaderčikovú k jej 70r. jubileu 18.00 hod 

Piatok: 
Za veriacich 8.00 hod. 

Za zdravie a Bož požehnanie pre Petra Goleca k jeho 50r. 10.00 hod. 

Sobota: 
+ kňaz Šimon Hasaj (20 rokov) č.146 7.00 hod. 

Fatimská sobota 18.00 hod. 

Nedeľa: 
Za veriacich 8.00 hod. 

+ Franz Gindlstrasser 10.00 hod. 

4. Popoludňajšia pobožnosť: dnes nebude, pretože dnes bude Dobrá novina od 16.00 hod. Stanovištia sú tak ako každý 

rok. 

5. Tento týždeň máme prvý piatok spovedať budem nasledovne: 

Pondelok:  od 17.15 hod do 17.45 hod. 

        Streda:  od 17.00 hod do 17.45 hod. 

        Štvrtok:  po rannej sv. omši do podľa potreby 

          od 17.00 hod do17.45 hod. 

6. Štvrtok bude pred večernou sv. omšou vyložená sv. oltárna z príležitosti roku sv. Martina 

7. Vo štvrtok máme dve sv. omše rannú a večernú s platnosťou na sl. Zjavenia Pána  pri tejto sv. omši sa bude posviacať 

Trojkráľová voda 

8. V piatok máme slávnosť Zjavenia Pána. Keďže je to aj štátny sviatok budú sv. omše ako v nedeľu. Účasť na sv. omši je 

povinná ako v nedeľu. 

9. V sobotu by som poprosil tých snúbencov, ktorí sa v tomto roku rozhodli uzavrieť sviatosť manželstva aby sa o 9.00 

hod dostavili na farský úrad alebo poslali nejakého zástupcu. Ide o to aby som sa vedel zariadiť počas roka ako budú sobáše 

a sobášne náuky v našej farnosti 

10. V sobotu o 18.00 hod bude Fatimská sobota. 

11. V nedeľu bude o 8.00 hod Nemecká sv. omša 

12. Vzadu je ponukový papier pre tých, ktorí by mali záujem na zájazd do Fatimy z príležitosti 100. výročia zjavenia. 

13. Na upratovanie kostola by som poprosil  

7.1.2017- Fába 22, Tokarčíková 23, Grivalská 25, Lang 26 

14.1.2017 - Krafčíková 27, Kaňa 28, Klimko 29, Kaňa 30 
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