
OZNAMY

                                                                                                  OD 8.11. DO 4.12. 2022                                        

GABOLTOV

Pondelok 18:00

Utorok  6:00

Streda 18:00

Štvrtok 18:00

Piatok 18:00

Sobota  6:00

Nedeľa 10:00

Upratovanie kostola skupina č.:          

Dnes o 14:00 bude pobožnosť pred Eucharistiou. // Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

V utorok o 17:00 bude na fare prvý nácvik jasličkovej pobožnosti. Pozývame.

V stredu bude pobožnosť MUP. // Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

V piatok spovedáme hodinu pred sv. omšou. // V sobotu o 17:00 bude večeradlo s Pannou Máriou pred Eucharistiou.

Prosíme vyrovnať ročný príspevok 10 eur (na kostol) na osobu s príjmom do konca roka.

SVERŽOV

Utorok  6:00

Štvrtok 18:00

Piatok 18:00

Nedeľa   8:30

Upratovanie kostola skupina č.:          

V utorok je rorátna sv. omša. // Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia. // V piatok spovedáme hodinu pred sv. omšou.

ZLATÉ

Pondelok  6:00

Štvrtok 18:00

Piatok 18:00

Nedeľa  9:15

V pondelok je rorátna sv. omša. // Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia. // V piatok spovedáme hodinu pred sv. omšou. 

KUROV

Nedeľa 8:00

Liturgický kalendár

Streda:  SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK

Piatok: 1. piatok v mesiaci

Sobota:  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

NEDEĽA: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Mimoriadne oznamy
Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

Zapisovanie sv. omší na rok 2023 začne od pondelka po 1. adventnej nedeli. Na začiatok budeme zapisovať úmysly sv. omší

iba na tri mesiace dopredu. Keď odslúžime úmysly z týchto troch mesiacov, až vtedy budeme zapisovať na ďalšie tri mesiace. 

Ďakujeme za porozumenie.

Záujemci o darovanie vianočného stromčeka do kostola, nech sa nahlásia u kurátorov. Ďakujeme.

Dnes je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

V piatok pôjdeme k chorým tak ako zvyčajne. // V sobotu o 18:30 bude na fare stretnutie birmovancov.

 za ZBP pre rodinu Blaňarovú                         rorátna sv. omša

 za farnosť                             

RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU V GABOLTOVE

 za ZBP rodiny Ščešňákovej

 za ZBP pre Máriu s rodinou                            rorátna sv. omša

 +  Ján a Helena

 za dobrodincov farnosti a pútnického miesta

 + Tomáš a Helena


