PREHĽAD BOHOSLUŽIEB

38

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZR. OBDOBÍ

RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

KOBYLY
Nedeľa, 18. september
DÁTUM

Pondelok
19. 9.
Utorok
20. 9.
Streda
21. 9.
Štvrtok
22. 9.
Piatok
23. 9.
Sobota
24. 9.
NEDEĽA
25. 9.

www.kobyly.rimkat.sk

SLÁVENIE

ČAS

MIESTO

Féria

18:00
18:00

Kľušov
Kobyly

+ Mária Ondisová (1. výr.)

16:15
16.45
18:00

Janovce
Kľušov
Kobyly

Modlitba ruženca za účasti detí
Modlitba ruženca za účasti detí

(požehnanie úrody)
Sv. Andreja Kima Taegona,
kňaza Pavla Chonga Hasanga
a spoločníkov, mučeníkov

Celodenná poklona
Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu

ÚMYSEL

Modlitba ruženca za účasti detí

+ Marcel Matej

18:00 DN
Janovce
birmovanci

ZBP Jana Kolexia Kundrátová (55 r.)

18:00
birmovanci

Kľušov

+ Jozef Majirský (2. výr.)

18:00
birmovanci

Kobyly

ZBP a dar viery novomanželia
Nikola a Rastislav

Preblahoslavenej
Panny Márie v sobotu

7:30

Kobyly

Dvadsiata šiesta
nedeľa v cezročnom
období

7:30 DN
9:00
10:30

(požehnanie úrody)
Féria
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

(požehnanie úrody)

+ Jozef a Anna Novák

Janovce + Jozef, Jozef, Mária Lazúrovi
Kobyly Za farnosť
Kľušov ZBP a poďak. Anna a Vincent Sobek (55 r. manž.)

►Dnes bude zbierka na Rádio Lumen. PBZ za Vaše milodary.
►Dnes bude o 15.00 hod. Eucharistická adorácia (KBM) v Kobylách.
►V nasledujúcom týždni sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
Tohoročnú úrodu môžete priniesť do kostola na požehnanie.
►Príprava na sv. birmovania: streda - Janovce štvrtok - Kľušov piatok - Kobyly
►V utorok (20.9.) bude v našej farnosti arcidiecézna poklona (adorácia). Príďme na osobné stretnutie s Eucharistickým Kristom.
Janovce DN 10.00 – 16.00 (KBM)
Kobyly 7.00 – 18.00 (KBM)
Kľušov 8.00 – 16.30 (KBM)
►V Janovciach kvôli maľbe kostola sú sv. omše (aj pobožnosti) presunuté do miestneho Domu nádeje (DN).
►Sv. zmierenia sa vysluhuje 1 hod. pred sv. omšou.
►Obetujme sv. omše, adorácie, posvätný ruženec i pôst za ukončenie vojny a pokoj na Ukrajine.
OHLÁŠKY:

►Martin Ďuračka, syn Jozefa a Martiny rod. Masárovej (Trnava)
a Simona Beňová, dcéra Martina a Jany rod. Margicinovej (Janovce) – II.
►Tomáš Gajdarik, syn Damiána a Anny rod. Kruľovej (Janovce)
a Mária Ľuníková, dcéra Andreja a Márie rod. Kotalíkovej (Bardejov-Vinbarg) – I.
Kto by vedel o cirkevno-právnej prekážke uvedených snúbencov, nech to ohlási na farskom úrade.

►V sobotu (1.10.2022) organizujeme púť do Obišoviec (fatimská sobota a sv. omša s o. arcibiskupom). Odchod bude o 13.30 hod.
Môžete sa hlásiť u p. Marčinovej.
►Aj tento rok sa zapájame do modlitbovo-pôstnej reťaze za našich kňazov, ktorá trvá 40 dní od 15.9. do 24.10.
Vzadu za lavicami sú lístočky s dátumom, ktorý si môžete vybrať a v tento deň zachovať pôst a modliť sa na tento úmysel.
►Dnes o 14.20 hod. začne nedeľná pobožnosť v Kobylách – modlitba posv. ruženca a adorácia (KBM), na ktorú pozývame všetkých
miništrantov z celej farnosti. Po jej skončení (15.30) sa presunieme na miestne školské ihrisko, kde bude pre nich pripravené
športové popoludnie (doniesť si fľašu s vodou). Na záver (17.30) bude opekačka s rodičmi (vlastné pochutiny). Na stretnutie sa
tešia animátori a o. d.

