Farské oznamy po 33. nedeli „cez rok“
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turčiansky Peter, 0903 173 383; turciansky.peter@fara.sk, www.farar.inky.sk







Po sv. omši môžete finančne podporiť náš diecézny kňazský seminár v Badíne. Vopred vďaka!
FARSKÉ FÓRUM: hneď po sv. omši o 9:45
Katechézka na tento týždeň: pre zapísaných sa je v predsieni (ale inak aj na internete).
Popoludňajšia pobožnosť o 14:30: Posvätné čítanie, príhovory, Korunka, eucharistické požehnanie.
Nedeľné kino – k dnešnému evanjeliu sme vybrali film Kráska a zviera v 3D.

PONDELOK 20.11.


Pondelok 33. týždňa v cezročnom období

UTOROK

Obetovanie Panny Márie

21.11.

Turč. Peter 17:00 Za zdravie dcéry
 Pred sv. omšou je možnosť sv. spovede.
 Po sv. omši, kto chcete, môžete prísť a urobiť si svoje „rodinné spoločenstvo“ s nami na fare…
STREDA

22.11.

Svätej Cecílie, panny a mučenice

Belá-Dulice 17:00 Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Jána,
Boženu, Juraja
 Pred sv. omšou je možnosť sv. spovede.
Štvrtok 33. týždňa v cezročnom období

ŠTVRTOK

23.11.

Necpaly

17:00 Zdravie, dary Ducha Svätého a Božia pomoc pre Ľuboša,
Beátu, Jána a Beátu

 Pred sv. omšou je možnosť sv. spovede.
PIATOK
24.11. Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
 Svätá omša dnes výnimočne nebude, úmysel, ktorý dnes mal byť, bude najbližší utorok večer.
SOBOTA

25.11.

 34. nedeľa v cezročnom období – „Krista Kráľa“ – vigília

Turč. Peter 17:45 + Jozef a Štefánia
 Pred sv. omšou je možnosť sv. spovede
NEDEĽA

Belá-Dulice
Necpaly
Turč. Peter

26.11.

 34. nedeľa v cezročnom období – „Krista Kráľa“

7:30 + Jozef Zimen
8:30 za zdravie, dary Ducha Svätého a Božiu pomoc pre Antona a
Valériu
9:45 Božia pomoc pri operácii pre Mariána

 Možnosť sv. spovede podľa možností…
OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE:
 Upratovanie kostola: Turčiansky Peter 12., Belá 2. a Necpaly 7. skupina;
 lektori na budúcu nedeľu: br. Erich Bučko a Mário Buksa. Všetkým vopred ďakujeme za Vašu službu!

 V sobotu 25. 11. o 13:00 budeme upratovať farské priestory k Vianociam, kto sa chcete pridať, ste
srdečne vítaní! 

 = prikázaný sviatok; e = kázeň viac evanjelizačná; K = kázeň viac katechetická; P = pastiersky list

