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FARSKÉ OZNAMY

od 3.11.2014 do 9.11.2014
LITURGICKÝ PREHĽAD
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NE

9.11.

ROK „A“
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SPOMIENKA NA
VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období
Sv. Karola Borromea, biskupa - Spomienka
Sv. Imricha – Ľubovoľná spomienka
Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
Najsvätejšieho srdca Ježišovho - Votívna
Panny Márie v sobotu - Ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA - VÝROČIE
POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sv. omše

10.00
17.00
8.00
17.00
17.00
18.00
8.00
10.00

ÚMYSLY
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

† Anna
† Ernest, Karol a Paulína
† Jaroslav
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knotekovú
† Ján, Zuzana a Ján Legutkoví
† Mária
Za veriacich

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Otčenáš a urobí vyznanie viery môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba
dušiam v očistci. Okrem tohto sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel Sv. otca a vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému. Veriaci,
ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť spomínané
podmienky.
2. Od pondelka budú sv. omše počas týždňa v kaplnke, v nedele a prikázané sviatky v kostole.
3. V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem počas celého týždňa pol hodinu pred sv. omšou.
K chorým pôjdem v piatok od 9.00 hod.
4. Sviečka za nenarodené deti - 2. novembra si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré
zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu.
Sviečky si môžete zakúpiť v kostole a tým podporiť Fórum života v aktivitách za ochranu života počatých
detí. Cena sviečky – 1,-€.
5. Po obhliadke kostola bola určená cena inštalácie vykurovania lavíc na 4880,-€. Prosím o zváženie, či sa
pustíme do zbierky a realizácie kúrenia.

