FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
31. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B
Pondelok: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť - prikázaný sviatok
Utorok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Štvrtok: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Nedeľa: 32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“ - B

Nachádzame sa v BORDOVEJ FARBE a účasť na bohoslužbách sa riadi
podľa pravidiel vyvesených na výveskách a Vašich letákoch.
Pondelok, streda, sobota a nedeľa o 8.00 hod. - (režim 3 - max. 8 osôb).
Utorok, štvrtok, piatok a nedeľa o 10.00 hod. - (režim 1 max. 120 osôb).
Zoznamy účastníkov aj s kontaktom sú povinné vo všetkých režimoch!
* V pondelok je PRIKÁZANÝ SVIATOK a preto je potrebné zasvätiť ho ako nedeľu.
Popoludní o 14.00 hod. bude na cintoríne pobožnosť za našich zomrelých.
* Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi
kostol a pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš môže získať ÚPLNÉ ODPUSTKY
pre duše v očistci.
* Počas celého novembra možno získať ÚPLNÉ ODPUSTKY pre duše v očistci
za nábožnú návštevu cintorína a modlitbu za zosnulých.
* V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Prosím o modlitby za nové kňazské
a rehoľné povolania. Po svätej omši bude adorácia za povolania.
* V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci.
* Pri zbierke na misie sa vyzbieralo 338,- €. Srdečné Pán Boh zaplať za Vaše
milodary a tiež ďakujem všetkým, ktorí ste farnosti pomáhali svojimi milodarmi,
modlitbami a obetami. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týždeň upratuje 3. skupina pani Voskárovej.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 1.11.2021 AŽ 7.11.2021
Pondelok: - 8.00
- 10.00
- 8.00
Utorok:
- 18.00
- 8.00
Streda:
- 18.00
Štvrtok:
- 18.00
Piatok:
- 8.00
Sobota:
NEDEĽA: - 8.00
- 10.00

† rodičia kňazov a zasvätených osôb
Za farníkov
Za Svätého Otca
Za všetkých verných zosnulých
† biskupi a kňazi Banskobystrickej diecézy
Za nové duchovné povolania a za seminaristov
Za obrátenie hriešnikov a zmier BSJ
Na úmysel /s-kňazi+MOD+MC+AND/
Za farníkov
† manžel Michal, rodičia a svokrovci

/1. štvrtok/
/1. piatok/
/1. sobota/

Ľudovít Sobôtka, farár
Stránka farnosti: www. starasasova.fara.sk * Fotogaléria: starasasova.zonerama.com * Mail: bb.starasasova@gmail.com

