RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ABRAHÁM
Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu
Poriadok bohoslužieb a oznamy
na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období
17.-24.10.2021
PONDELOK 18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)

18:00 + Ľudovít Gašpar, manželka Anna a rodičia z oboch strán
UTOROK
STREDA

19.10. Féria I Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov,

mučeníkov I Sv. Pavla od Kríža, kňaza
20.10. Féria

I H 18:00

18:00 + Jozef, manželka Emília, rodičia a súrodenci z oboch strán
ŠTVRTOK 21.10. Féria
PIATOK
22.10. Féria I Sv. Jána Pavla II., pápeža

I H 8:00

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

SOBOTA

23.10.

Féria I Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

I H 19:00

18:00 + František Samek, manželka Terézia, deti a vnuk Ján
NEDEĽA

24.10. TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30 Za veriacich farnosti
10:30 + rodina Hanusová a Lovecká

I H 9:00

V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa
môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty
evanjelia.
Od pondelka (18.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu.
Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25%
kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.
V piatok (22.10.) bude večerná sv. omša pre deti a mládež. Predtým o 17:30 sa
stretneme v kostole na spoločnej modlitbe ruženca. Po sv. omši sú deti pozvané
na stretnutie na fare. Na túto svätú omšu prijali pozvanie vzácni hostia – rehoľné
sestry, ktoré s nami budú zdieľať svedectvo svojho povolania zasväteného života.

Na budúcu nedeľu (24.10.) bude zbierka na misie. Tento rok je venovaná
farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom.
Na budúcu nedeľu (24.10.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.
V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred
svätou omšou alebo o 18:00.
V nedeľu popoludní bude ako vždy adorácia o 15:30.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ABRAHÁM
Abrahám 411, 925 45 Abrahám · 031 789 9435 · abraham@fara.sk

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste
Poriadok bohoslužieb a oznamy
na Dvadsiatu deviatu nedeľu v Cezročnom období
17.-24.10.2021

Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)
I A 18:00
UTOROK 19.10. Féria I Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov,
mučeníkov I Sv. Pavla od Kríža, kňaza
PONDELOK 18.10.

18:00 Na úmysel

Féria
ŠTVRTOK 21.10. Féria
STREDA

20.10.

I A 18:00

8:00 + manžel Alexander Varga a rodičia

PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

22.10. Féria I Sv. Jána Pavla II., pápeža
23.10. Féria I Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

19:00 + Ľudovít a rodičia

24.10. TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9:00 + Anton Kostolanský

I A 18:00
I A 18:00
I A 7:30 10:30

V zadnej časti kostola si môžete vyzdvihnúť na lístku malé predsavzatie, ktoré sa
môžete pokúsiť žiť počas nasledujúceho týždňa a tak prenášať do života hodnoty
evanjelia.
Od pondelka (18.10.) je náš okres naďalej v oranžovej fáze covid automatu.
Keďže bohoslužby u nás budú otvorené pre všetkých, bude treba dodržať 25%
kapacity. Treba sa tiež zapísať na pripravený zoznam.
Na budúcu nedeľu (24.10.) bude zbierka na misie. Tento rok je venovaná
farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom.
Na budúcu nedeľu (24.10.) o 18:00 bude na fare stretnutie birmovancov.
V mesiaci októbri pozývam na modlitbu svätého ruženca vždy polhodinu pred
svätou omšou alebo o 18:00.

