
Spovedanie pred odpustom v Hankovciach: počas modlitby ruženca /pred omšou/ 

Od 01.11. sa v Hankovciach pri sv. omšiach budeme modliť novénu k sv. Martinovi. K tejto 
modlitbe sú pozvaní veriaci z celej našej farnosti 

Prvý, druhý, treti a deviatý deň novény sa modlia veriaci z Hankoviec,  štvrtý deň sa modlia veriaci 
z Harhaja, piaty deň veriaci z Porúbky šiestý deň veriaci z Nemcoviec, siedmy deň veriaci 
z Kochanovec, ôsmy deň veriaci z Oľšavca, 

Ohlášky: Lukáš Evin – Jana Jurčová /Nemcovce/ 

Hankovce@rimkat.sk                                                                  Pevná linka: 054/ 73 93 128                                                                                                              

Liturgický  prehľad  
 Od 04.11.  do 10.11. 2019  

31. týždeň v období „cez rok“ 

Pondelok /04.11./  
Sv. Karola 

Borromejského, biskupa, 
spomienka 

18.00  sv.omša Nemcovce +Ján +Mária Manikoví                                F                                                                                     
 18.00  sv.omša    Hankovce                                                                  V                                       

Utorok /05.11./ 
Sv. Imricha, ľub. spom. 

18.00 sv. omša   Harhaj za zosn. z rod. Jurčišinovej a Kovalčikovej    F   
18.00  sv.omša                                                                                          

Streda /06.11./ 
féria 

18.00  sv. omša – Porúbka +Ján +Irena+Andrej +Zuzana                   F          
18.00  sv.omša      Hankovce                                                                V 

Štvrtok /07.11./ 
féria. 

18.00 sv. omša   Hankovce za Bpp pre Annu a Máriu                           V                 

Piatok /08.11./ 
Všetkých Svätých, 

slávnosť 

18.00  sv.omša    Hankovce – Za  Bpp pre rod. Kuncikovú                  F                    

                                             +Tomáš Hudák                                         V                                                      

 

Sobota /09.11./ 
Výročie posviacky 

Lateranskej baziliky, 
sviatok 

                     

16.00  sv.omša    Nemcovce  - za novomanželov                                 F                                   

18.00  sv.omša  Harhaj +Ján st.+Ján ml. Vargoví +Anna Andrušininová        F                     

18.00  sv.omša    Hankovce                                                                 V 

Nedeľa /10.11./                                     

32. nedeľa 
v cezročnom období 

 

8.30  sv. omša  Porubka-  +Ján +Andrej +Mária +Helena                   F                                               

        

10.30  sv.omša, Hankovce – odpustová sv. omša - za veriacich          F              

 



 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

V piatok v Harhaji po sv. omši budú mať stretnutie tí čo sa pripravujú na prijatie sv. birmovania 

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka 

 17.10.2019 budú rekolekcie pre kňazov Stropkovského dekánatu. Začiatok o 9.00 /sv. omša/ 

  Ohlášky:                         

,,, Spovedanie pred prvým piatkom: Nemcovce v pondelok od 17.00h., Harhaj v utorok od 17.00h., 
Porúbka streda od 17.00h. Hankovce vo štvrtok od 16.00h. 

h/Hankovce/     


