
FARSKÉ OZNAMY  
Od  21. 2. – 28. 2. 2021 

1. nedeľa pôstna 
LITURGICKÝ KALENDÁR:  
Pondelok: Katedra sv. Petra 
Nedeľa: 2. Pôstna nedeľa 
 
V pondelok bude pohreb o 14.00 hod. zomrelého Martina Sidora. 
 
Svätá spoveď individuálne je možná.  Zavolajte na faru : tel. 0914  273 009 ,                       
dohodneme si čas stretnutia a dám aj individuálne sväté prijímanie. Treba dodržať 
všetky potrebné hygienické pokyny. Taktiež je možnosť si takto nahlásiť úmysel svätej 
omše. 
Pobožnosť Krížovej cesty skúste sa modlievať ako spoločnú rodinnú modlitbu. 
 
Svätená trojkráľová voda je k dispozícii v kostole.                                                                      
Taktiež hromničné sviece asi 10 kusov. 
Sväté omše sú stále pre verejnosť zakázané !!! Každý deň sa za vás modlím a vyprosujem pre 
vás ochranu a žehnám vám. 
 

Sväté omše a úmysly:  
  

Pondelok BOBOT  + Kristián Gunár 

Utorok     BOBOT  Poďakovanie za 76. rokov života 

Streda  BOBOT  + Alexander a Karolína 

Štvrtok  BOBOT  Na úmysel ordinára 

Piatok BOBOT  Za zdravie a B.požehnanie pre rod. D. 

Sobota    BOBOT  Za všetkých farníkov 

  Nedeľa  
HORŇANY 

BOBOT 
 

H:  výročie sobáša František Masár 
B: + Gabriel a Marta 
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