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FARSKÉ OZNAMY
od 29. 10. 2018 do 4. 11. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
ŠTVRTOK
PIATOK
NEDEĽA

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

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK

18 00
08 00
18 00
09 00

PIATOK

18 00

SOBOTA

07 00
08 00
09 00

NEDEĽA
,

† Eduard a Pavlína Dubovská
† Vsdp. Viktor Olos
† rod. Pavla a Zuzany Lacovej
Za veriacich
† Jolana, František, Peter, Soňa Donner
† Štefan, Peter, Ján, Valéria Šemrák
† Štefan a Mária Sopko
Fatimská pobožnosť
Za duše na ktoré si nikto nespomína
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Na misie sme prispeli 168,40 €. Za vaše milodary vám vopred chcem z celého








srdca úprimne poďakovať.
Zvonček z minulej nedele bol 63,14 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred vám za vaše
milodary úprimné Pán Boh zaplať!
V štvrtok 1. 11. 2018 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.
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 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. Prispieť sa dá aj prostredníctvom
špeciálnej darcovskej SMS do 31. decembra 2018. Stačí poslať z mobilného
telefónu správu s textom DMS SVIECKA na číslo 877. Táto správa je
spoplatnená sumou 2 €.
 V čase od 17. 3. 2019 do 24. 3. 2019 sa v našej farnosti uskutočnia misie. Od
dnešnej nedele sa budeme vždy pred sv. omšou modliť za sväté misie v našej
farnosti. Modlitbu za misie nájdete v dnešných oznamoch. Môžete sa túto
modlitbu modliť aj v rámci rodinnej pobožnosti.

MODLITBA

ZA SVÄTÉ MISIE

Otče bohatý na milosrdenstvo, skrze Tvojho Syna, ktorý sa stal človekom
aby nás vykúpil, pokorne Ťa prosíme, naplň darmi Ducha Svätého naše
srdcia, aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu.
Daj, aby sme v Božom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy
a pokoj nášho srdca, aby sme získali vnútornú silu odporovať hriechu,
obrátiť sa k Bohu a aby sme našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo
odpovedá na ľudské pokánie.
Ó, Mária, Matka milosrdenstva, bedli nad všetkými, aby nevyšiel
nazmar Kristov kríž, aby človek nezišiel z cesty dobra, nestratil vedomie
hriechu, vzrastal v nádeji v Boha „bohatého na milosrdenstvo“, slobodne
konal dobré skutky, ktoré mu Boh ponuka, a takto nech je po celý život „na
chválu jeho slávy“. Amen.

