Rímskokatolícka Cirkev farnosť Všetkých Svätých
962 23 OČOVÁ
Tel. : 0908/ 893 217

Dátum

Liturgický kalendár

Čas a miesto

Úmysel

28. 11. 2016
pondelok

Pondelok po 1. adventnej nedeli

16.00 hod.
Dúbravy

+ manžel Jozef, sestra Anna, bratia Ján
a Jozef a rodičia Ištvánoví

29. 12. 2016
utorok

Utorok po 1. adventnej nedeli

17.00 hod.
Očová

+ rodičia, príbuzní, predkovia zo všetkých
strán a manžel Martin

30. 12. 2016
streda

Sviatok sv. Ondreja, apoštola

07.45 hod.
Dúbravy

+ manžel Ján, rodičia Katarína a Matúš
Šmál a syn Jozef

01. 12. 2016
štvrtok

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

02. 12. 2016
piatok

03. 12. 2016
sobota

04. 12. 2016
nedeľa

Piatok po 1. adventnej nedeli
Prvý piatok v mesiaci

Sviatok, sv. Františka
Xaverského, kňaza,
hlavného patróna BB diecézy

2. adventná nedeľa

12.00 hod.
Hoľcov Majer

+ manžel Jozef, rodičia Sliacki, Fekiačoví,
sestra Zuzana a vnuk Daniel

16.00 hod.
Dúbravy

Za zdravie a BP a poďakovanie PB za 70.
rokov života pre Jána

17.00 hod.
Očová

+ Karol Weinsenpacher
/nedož. 47. rokov/ a celá rodina

08.00 hod.
Očová

+ Eva /90. výročie/ a Ján Remeselník
/95. výročie/

8.30 hod.
Dúbravy

+ Stanislav Šmál /1. výročie/

10.20 hod.
Očová

Za veriacich farnosti

Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici: Nariadenie diecézneho biskupa
Mons. Mariána Chovanca. Druhé desaťročie klesá počet kňazov a kňazských povolaní na
celom Slovensku, aj v našej diecéze. Kňaz je služobným prostredníkom medzi Bohom
a ľuďmi. Cirkev žije z Eucharistie a bez kňazov by nemal kto Eucharistiu sprítomňovať
a vysluhovať.
V zmysle odporúčania Pána Ježiša – „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na
svoju žatvu“ (Mt 9, 38) a tradície svätej Cirkvi – prosím a nariaďujem, aby sa od Prvej
adventnej nedele (27.11.2016) do konca budúceho roka (31.12.2017) pri každej svätej
omši po modlitbe Po prijímaní spoločne recitovala Prosba za kňazov; po nej môžu
nasledovať oznamy a kňaz udelí záverečné požehnanie.
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V piatok máme prvý piatok v mesiaci, chorých a nevládnych navštívim v piatok
popoludní. Spovedať budem 30 minút pred sv. omšami. V tento deň bude v Očovej
vystavená NSO od 14. 00 hod. a ukončenie adorácie s požehnaním bude tesne pred svätou
omšou. Zapísať sa na túto poklonu môžete dnes po svätej omši.
Dnes je pri sv. omšiach jesenná zbierka na charitu.
Tak ako sme pred pol rokom v pôste organizovali potravinovú zbierku pre OZ
Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, tak aj teraz do adventu organizujeme zbierku ale
šatstva pre ľudí , ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Zbierka šatstva pre mužov ale i ženy
v útulku je dobročinná, slobodná, nie povinná... Kto ako cíti... Nemusíme, ale chceme, je
to záležitosť nášho srdca... Ak bude niekto z vás chcieť obetovať niečo pre túto zbierku,
možnosť je počas tohto týždňa v sakristii v Dúbravách ako i na fare v Očovej.
Prosím vás radšej nedarujte veci, ktoré sú hrôzou /ktoré by ste vyhodili, a je
vám ich ľúto/... a preto ich tu radšej dáte, aby ste sa ich zbavili, ale ak chcete, radšej
darujte veci za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť vy a ani ja... Možnosť je celý tento
týždeň do druhej adventnej nedele... Za vašu obetu Pán Boh zaplať.

