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FARSKÉ OZNAMY

„Môj dom
je domom modlitby.“

30. nedeľa v cezročnom období
(28.10. – 4.11.2018)

„Choď, tvoja viera
ťa uzdravila.“
(Mk 10, 46-52)

dátum

kalendár

28.10.
nedeľa

30. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

29.10. pondelok
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30.10. utorok
31.10. streda

____

svätá omša je z nasledujúcej slávnosti

1.11.
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2.11.
piatok

SLÁVNOSŤ
VŠETKÝCH SVÄTÝCH
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH
VERNÝCH ZOSNULÝCH
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31. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

18.00
18.00
9.00
10.30
8.00
18.00
18.00
9.00
10.30






















čas
9.00
10.30

úmysel
Za farníkov
+ Marta Vavrinská
Za zdravie a Božie požehnanie pre Metoda
____

+ Silvia, rodičia Jurčíkoví, Šulekoví a Achbergeroví
+ rodičia Jozef a Terézia Barokoví (1.výročie)
Za farníkov
Za živých a zomrelých členov Máriinej légie
Na úmysel
Za duše v očistci
+ Štefan Figura
Za farníkov
Za zdravie a Božie požehnanie

V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, ale zároveň aj obdobie, počas ktorého môžeme zvlášť
pomáhať dušiam našich zosnulých. Spovedám počas týždňa hodinu pred sv. omšami. Chorých po
domácnostiach spovedám v piatok, 2. novembra.
Vo štvrtok, 1. novembra máme cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Keďže je deň pracovného
pokoja, sv. omše budú ako v nedeľu. V stredu večer je sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
Pobožnosti na cintorínoch: - štvrtok, 1.11. o 15.00 hod. na dolnom cintoríne
- piatok, 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.
Sviečka za nenarodené deti. Info na výveskách.
Od 7. októbra do 23. decembra TV LUX vysiela nové časti relácie pre deti – Klbko a rodina, ktoré televízia
natáčala v minulom roku opäť v našej farnosti. Relácie sú priemerované v každú nedeľu ráno o 8.00 hod.
a reprízované večer o 18.40 hod. Reláciu je tiež možné pozrieť v archíve TV LUX.
Stretnutie pre mladých a ani modlitby otcov v tomto týždni nebudú.
Birmovanci si objednané DVD z prijatia sviatosti birmovania môžu prevziať po sv. omšiach v sakristii.
Na budúcu nedeľu bude detský zbor na fare o 9.30 hod. a o 10.30 hod. budú deti spievať na sv. omši.
Detský zbor počas školského roku býva v každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci.
Na budúcu nedeľu je na fare stretnutie pre starších farníkov.
Na stolíku pri Katolíckych novinách si môžete zadarmo prevziať katolícky časopis „Milujte sa“.
V minulú tzv. „misijnú nedeľu“ ste na misie obetovali 310,20 €. Nech Vám to štedrí Boh mnohonásobne
odplatí. Projekty financované z minulých zbierok si môžete pozrieť aj na www.misijnediela.sk.
Pre potreby farnosti obetovali bohuznámi 200 € Vďaka!

