FARSKÉ A LITURGICKÉ OZNAMY
30. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A
Streda: SLÁVNOS VETKÝCH SVÄTÝCH -

prikázaný sviatok

tvrtok: Spomienka na vetkých verných zosnulých
Sobota: sv. Karola Boromejského,

kòaza,

spomienka

Nede¾a: 31. NEDE¼A V OBDOBÍ "CEZ ROK" - A

VEÈERADLO - pondelok o 15.00 hod. vo fare
* V stredu 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/.
* V novembri sa budeme modlieva litánie za zosnulých 10 minút pred svätou omšou.
* V tomto týdni máme prvý piatok v mesiaci. Oltárna sviatos bude vyloená po svätej omši.
Pristúpi k sviatosti zmierenia mono: PONDELOK, UTOROK A ŠTVRTOK od 17.00 hod./
* Ak ste v tomto roku odoberali èasopis Slovo medzi nami a chcete pokraèova v jeho odbere
i naïalej, opä Vám môem sprostredkova uhradenie predplatného. Staèí, ak mi dáte vedie
a prinesiete 13,- €. Ja to uhradím spoloèným príkazom.
* Pri zbierke na misie sa vyzbieralo a odoslalo 349,- €. Srdeèné Pán Boh zapla a tie ïakujem
všetkým, ktorí ste v tomto týdni pomohli farnosti. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
Tento týdeò upratuje 2. skupina p. Kurpitovej

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ - 30.10.2017 A 5.11.2017
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
NEDE¼A:

- 18.00
- 18.00
- 8.00
- 10.00
- 18.00
- 18.00
- 7.30
- 8.00
- 10.00

Za zdravie a Boiu pomoc pre manelov
Za Boiu pomoc a uzdravenie pre Matúša
Za zdravie, Boiu pomoc a ochranu pre rodinu /s/
Za farníkov
Za nové duchovné povolania
† biskupi a kòazi Banskobystrickej diecézy /s/
Poïakovanie za Boie dobrodenia
Za farníkov
† Ján a Margita
¼udovít Sobôtka,

farár

