
OZNAMY

                                                                                                  OD 29.11 DO 5.12. 2021                                        

GABOLTOV
Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa 10:00

SVERŽOV

Utorok

Štvrtok

Piatok  za duše v očistci na ktoré si nik nespomína

Nedeľa 10:00

ZLATÉ

Pondelok

Štvrtok

Piatok  na úmysel darcu

Sobota  za ZBP pre rodinu Chovancovú, Dudkovú a Kaščákovú

Nedeľa 10:00

KUROV

Nedeľa 10:00

Liturgický kalendár

Utorok: Sv.Ondreja, apoštola, sviatok

Piatok: Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Sobota:  Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub.spomienka

NEDEĽA:  2. ADVENTNÁ NEDEĽA

Mimoriadne oznamy
Tento týždeň sme dokončili rekonštrukčné práce na farskom úrade. 

Nechceme dávať na youtube účtovanie a výnosy zo zbierok. Všetko bude zverenené v kostole keď nám to bude 

umožnené sa zúčastňovať alebo pokiaľ by tento stav trval dlhšie tak na jednotlivých nástenkách našich kostolov.

Ďakujeme FARME BUSOV za realizáciu diela, a taktiež všetkým za vašu finančnú pomoc. Pán Boh zaplať.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí nás sprevádzali svojimi modlitbami, keďže aj počasie nám prialo.

Finančný dar je možné ešte posielať prevodom na farský účet, ktorý je zverejnený na webe farnosti.

Kostoly nám vláda zavrela, ale je povolená individuálna pastoračná starostlivosť, takže ku chorým na prvý piatok pôjdeme

ako zvyčajne.

Dnes od 11 hod by sme posvätili adventné vence a rozdali sv. príjmanie v jednotlivých obciach ako to bolo včera hlásené.

Budúcu nedeľu ak nebude sv. omša verejne, tak budeme rozdávať sv. príjmanie od 11 hod. v kostoloch.

Sv. spoveď zatiaľ na požiadanie, uvidíme ako sa situácia vyvinie. Týka sa to vianočnej sv. spovede a vianočných sviatkov.

 za farnosť                                                                                 // YOUTUBE             

                                                                                            // YOUTUBE

RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU V GABOLTOVE

 za ZBP pre súrodenov Kažíkových

 za dobrodincov farnosti a pútnického miesta

 † Andrej, Irena, Jaroslav, Pavol a ich rodičia

 za ZBP pre rod. Bilavskú (č.101)

 † Jozef

 za ZBP pre rodinu Židišinovú

 † z rodiny Radvanskej a Beňovej

 za ZBP pre Katarínu, Maximiliána a celú rodinu

 † Margita, Ján a Anna

 za ZBP pre Miriam a Máriu                                                  // YOUTUBE

 za ZPB pre Martinu s rodinou                                        //YOUTUBE

 za ZBP pre Stanislava a Jozefa s rodinou


