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FAR S K É O Z N AM Y
od 2. 11. 2015 do 8. 11. 2015
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Sv. Martina Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka
Sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18 00
08 00
08 00
18 00
18 00
07 00
08 00
10 30

† Jolana, František, Peter, Soňa Donner
† Štefan, Valéria, Peter Šemrák
Za duše v očistci a za duše na ktoré si nikto nespomína
† Syn Michal s manželkami
† Katarína Dubovská
Fatimská pobožnosť
† Štefan, Mária Sopko
Za veriacich

INÉ OZNAMY
 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 (krátko predtým alebo potom), 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.
 V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.
 K chorým pôjdem v piatok o 09 00 hod.
 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
malej sviečky 1€.
 Úctivo prosím rodičov, ktorí chcú aby dieťa pristúpilo k prvému svätému
prijímaniu nech sa v sakristii zapíšu a vyzdvihnú si prihlášku. Zároveň prosím
rodičov prvoprijímajúcich detí, aby na budúcu nedeľu ostali po svätej omši
v kostole na stretnutie.
 V sakristii je možnosť zakúpiť si knihu Mons. Františka Dlugoša: Štefan Garaj si
zachoval tvár a vieru. Táto kniha bola vydaná pri príležitosti 100. výročia
narodenia Mons. Štefana Garaja, kapitulného vikára Spišskej diecézy. Cena tejto
knihy je 3 €.

