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Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

V pondelok – posledný deň v roku – bude na konci sv. omše slávnostné poďa-
kovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, 
Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Za rovnakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa 
pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator 
Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Úprimne ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich 
prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali � ��� �, ktoré 
pomôžu konkrétnym deťom v Afrike.

V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a 
krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy.

Kto by si chcel dať požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo 
v sakristii (je potrebné nechať telefonický kontakt).
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Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

V pondelok – posledný deň v roku – bude na konci sv. omše slávnostné poďa-
kovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Pri speve hymnu Teba, 
Bože, chválime možno získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Za rov-
nakých podmienok môže získať úplné odpustky na Nový rok ten, kto sa pri ve-
rejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator 
Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Ďakujem Vám za Váš príspevok do vianočnej farskej zbierky vo výške ��� �.

Úprimne ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny i všetkým Vám, ktorí ste ich 
prijali, za ochotu a štedrosť. Spoločnými silami sme takto získali ��� �, ktoré 
pomôžu konkrétnym deťom v Afrike.

V našich krajoch sa pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána požehnáva voda a 
krieda. Rovnako je zvykom v tomto čase požehnávať domy. Kto by si chcel dať 
požehnať svoj dom, môže sa prihlásiť priamo u mňa alebo v  sakristii (je 
potrebné nechať telefonický kontakt).


