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FARSKÉ OZNAMY
od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
STREDA
ŠTVRTOK
NEDEĽA

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
TRIDDSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA

18 00
18 00
09 00

ŠTVRTOK

18 00

PIATOK

18 00
07 00
08 00
09 00

SOBOTA
NEDEĽA

† Róbert Pačaj
† Jozef Vošček
† Martin Závacký
† Jolana, František, Peter, Soňa Donner a Štefan
Peter, Valéria Šemrák a Štefan a Mária Sopko
† Jozef, Jozef, Ladislav, Ján
Fatimská pobožnosť
† Karol, Jozef, Ernest, Pavlína
Za veriacich

INÉ OZNAMY
3

 Na misie sme prispeli 129 €. Za vaše milodary vám vopred chcem z celého srdca







úprimne poďakovať.
V stredu 1. 11. 2017 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Po sv. omši bude
pobožnosť zosnulých v kostole.
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.
Fórum života, n. f. organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené deti.
Táto kampaň vrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
Spomienkou na zomrelé a usmrtené deti môžeme vyjadriť zakúpením špeciálne
vyrobenej sviečky v cene 1 €, ktorou podporíte pro-life aktivity na Slovensku
zamerané na ochranu života a rodiny. Sviečky si môžete zakúpiť v sakristii
kostola. Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom na číslo účtu SK25 0900
0000 0050 3335 7295. Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika
ochrany života o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové
existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

