LITURGICKÉ OZNAMY
31. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
Utorok: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnos a prikázaný sviatok
Streda: Spomienka na vetkých verných zosnulých
Piatok: sv. Karola Boromejského, biskupa,

spomienka

Nede¾a: 32. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - C
KRAJINOU, ZA KTORÚ SA V TOMTO TÝDNI MODLÍME JE:

PO¼SKO

* V novembri sa budeme modlieva litánie za zosnulých 10 minút pred svätou omšou.
* V utorok je slávnos a prikázaný sviatok VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Máme ho zasväti ako
nede¾u a aj sväté omše budeme ma ako v nede¾u. Popoludní o 15.00 hod. bude
na miestnom cintoríne pobonos za zosnulých. Srdeène všetkých pozývam.
* Veriaci, ktorý v deò spomienky na všetkých verných zosnulých nábone navštívi kostol
a pomodlí sa Verím v Boha a Otèe náš môe získa ÚPLNÉ ODPUSTKY pre duše v oèistci.
* V èase od 1. do 8. novembra mono získa ÚPLNÉ ODPUSTKY pre duše v oèistci
za nábonú návštevu cintorína a modlitbu za zosnulých. Okrem toho treba splni aj ïalšie
podmienky: Svätá spoveï, sväté prijímanie, vylúèi pripútanos k hriechom - aj k ¾ahkým,
modlitba na úmysel Svätého Otca /Otèe náš, Zdravas, Sláva Otcu/
* Na budúcu nede¾u o 15.00 hod. sa budeme modli posvätný ruenec svetla spojený
s obrazovou meditáciou divadelného predstavenia FIAT LUX. Viac na plagátiku.
* Pri zbierke na misie sme vyzbierali a odoslali 390,- €. Srdeèné Pán boh zapla.
Takisto ïakujem aj za všetky Vaše modlitby, obety a sluby v uplynulom týdni.
Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.

Tento týdeò upratuje 4. skupina p. Zacharovskej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 31.10.2016 A 06.11.2016
Pondelok: Utorok: Streda:
Štvrtok: Piatok:
Sobota: Nede¾a: -

18.00
8.00
10.00
18.00
18.00
18.00
7.30
8.00
10.00

Za Boiu pomoc pre dcéru Janku
Za farníkov
Za zdarnú operáciu a uzdravenie
Za všetkých verných zosnulých
† Anna, Jozef, Stanislav a Zuzana
Na úmysel /s/
† príbuzní /s/
Za farníkov
Za Boiu pomoc pre rodinu Lišiakovú

¼udovít Sobôtka,

farár

