RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÝ JUR
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FARSKÉ OZNAMY

30. nedeľa v cezročnom období
(29.10. – 5.11.2017)
dátum
29.10.
nedeľa
30.10.
pondelok

31.10.
utorok
1.11.
streda
2.11.
štvrtok
3.11.
piatok
4.11.
sobota
5.11.
nedeľa

















kalendár
30. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
__

Milovať Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého.
(Mt 22, 34-40)

čas
9.00
10.30
__

Za farníkov
+ Rudolf Liška
__

18.00

+ rodičia Jurčíkoví, Šulekoví a Silvia

SLÁVNOSŤ
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9.00
10.30

Za farníkov
Za zomrelých členov Máriinej légie

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH
VERNÝCH ZOSNULÝCH

18.00

+ Marta Vavrinská

18.00

+ Karol a Katarína Pažitní a deti

13.00
18.00
9.00
10.30

sv. omša - stretnutie mužov
+ Dušan Ondrejkovič
Za farníkov
+ Imrich a Terézia Myslovičoví a synovia

večerná sv. omša z nasledujúcej slávnosti

__

Sv. Karola Boromejského, biskupa

31. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

úmysel

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci, ale zároveň aj obdobie, keď môžeme zvlášť pomáhať dušiam našich
zosnulých. Spovedám počas týždňa hodinu pred sv. omšami. Chorých po domácnostiach spovedám v piatok.
V stredu 1. novembra máme cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Keďže je deň pracovného pokoja,
sv. omše budú ako v nedeľu. V utorok večer je sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
Pobožnosti na cintorínoch: streda, 1.11. už o 14.00 hod. na dolnom cintoríne
štvrtok, 2.11. o 17.00 hod. na cintoríne na Neštichu
Odpustky:
- Veriaci, ktorý v deň spomienky na Všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a vyznanie viery - Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, avšak tie
sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tu sa ešte žiada sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel
Sv. Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.
- Veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky
privlastňujúce iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.
Od 1. do 8. 11. sa po večerných sv. omšiach budeme k získaniu odpustkov spoločne modliť pri hrobe dp.
Cubínka. Na budúcu nedeľu 5.11. po sv. omši, ktorá začína o 10.30 hod. pri pamätníku nenarodeným deťom.
Stretko pre deti predškolského veku a I. stupňa ZŠ je v herni na fare každý piatok o 16.30 hod.
Na budúci piatok 3. novembra majú BIRMOVANCI ďalšie stretnutie. Stretnutie sa začína svätou omšou
o 18.00 h. a po sv. omši o 18.40 h. pokračujeme spoločnou adoráciou. Po adorácii o 19.30 h. majú v kostole
stretnutie RODIČIA BIRMOVANCOV. Rodičov pozývame k účasti na sv. omši alebo aspoň k adorácii k modlitbe za svoje deti a svoje rodiny.
Na budúcu nedeľu 5.11. je detský zbor na fare o 9.30 hod. a potom o 10.30 hod. deti spievajú na sv. omši.
Pozvané sú všetky deti, zvlášť tie, ktoré boli v minulom školskom roku alebo pôjdu v tomto školskom roku na
Prvé sv. prijímanie. (Detský zbor býva v každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci.)
Pozývam všetkých mužov na spoločné popoludnie na budúcu sobotu 4. novembra do herne na faru.
Začíname o 13.00 hod. sv. omšou v kostole. Na programe je ďalej katechéza, film, pohostenie, debata...
Na budúcu nedeľu 5.11. je popoludní na fare stretko pre najstarších.
V zbierke na misie ste obetovali 218,40 €. Pán Boh odplať! Viac na www.misijnediela.sk.
Ponúkame možnosť byť členmi Spolku sv. Vojtecha. Môžete sa prihlásiť po sv. omšiach v sakristii.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulých dňoch sprevádzali svojimi modlitbami na Farskej púti vo Fatime
a v Lurdoch. Denne sme sa modlili za vás i za celú farnosť. Bol to veľmi požehnaný čas!

