Farské oznamy po 2. nedeli „cez rok“
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Peter, 0903 173 383; turciansky.peter@fara.sk, www.farar.inky.sk

FARSKÉ FÓRUM: hneď po sv. omši o 9:45
Katechézka na tento týždeň: v predsieni aj na webe našej farnosti www.farar.inky.sk
 Popoludňajšia pobožnosť ani nedeľné kino dnes ešte nebude.



PONDELOK 15.1.


Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

UTOROK

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

16.1.

Turč. Peter 17:00 Za pokoj v rodine
 Pred sv. omšou sa spovedá.  Po sv. omši, kto chcete, môžete prísť a urobiť si svoje „rodinné
spoločenstvo“ s nami na fare…
STREDA

17.1.

Svätého Antona, opáta

Belá-Dulice 17:00 + neter Ľubka
 Pred sv. omšou sa spovedá.
1. deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov – návšteva z ECAV

ŠTVRTOK

18.1.

Necpaly

17:00 za duše v očistci z vďaky za vypočutie prosieb

 Pred sv. omšou sa spovedá.  Káže br. Belo Húska, farár evanjelického a. v. cirkevného zboru v
Necpaloch  Po omši potom priamo v kostole malé agapé.
PIATOK

19.1.

2. deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Turč. Peter 17:45 + rodina Olašáková
 Pred sv. omšou sa spovedá.
SOBOTA

20.1.

 3. cezročná nedeľa – vigília

Turč. Peter 17:45 + Paulína a manžel Ján
 Pred sv. omšou sa spovedá.  Je to riadna platná nedeľná sv. omša.
NEDEĽA

Belá-Dulice
Necpaly
Turč. Peter

21.1.

 3. cezročná nedeľa

7:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
8:30 za veriacich
9:45 Za dary Ducha Svätého pre deti s rodinami

 Pred omšou spovedanie podľa možností (skôr nie)…
OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE:
 Upratovanie kostola: Turčiansky Peter 10., Belá 4. a Necpaly 1. skupina; 
 lektori na budúcu nedeľu: rodina Bakaričová 

Všetkým vopred ďakujeme za Vašu službu!
 Program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: Štvrtok 18. 1.: Bratia a sestry z Necpalského
zboru ECAV navštívia o 17:00 sv. omšu v Necpaloch, kde bude kázať ich brat farár Belo Húska.
Pondelok 22. 1.: Bratia a sestry z Príbovského zboru ECAV navštívia o 17:45 sv. omšu v Turčianskom
Petre, kde bude kázať ich brat farár Marek Szabo. Utorok 23. 1.: Na oplátku my navštívime o 17:30
evanjelické služby Božie v Príbovciach, kde bude kázať brat farár Miloš Pikala. Nedeľa 28. 1.: Na
oplátku my navštívime o 11:00 služby evanjelické Božie v Žabokrekoch, kde bude kázať brat farár Miloš
Pikala.  Agapé po ekumenických omšiach v Necpaloch a Petre – vezmime si to na starosť… 

 = prikázaný sviatok;

