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Liturgický kalendár:

Pondelok 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka

Utorok 1.10.
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky 
Cirkvi

spomienka

Streda 2.10. Svätých anjelov strážcov spomienka

Piatok 4.10. Sv. Františka Assiského spomienka

Sobota 5.10. Sv. Faustyna Kowalska ľub. spo-
mienka

Nedeľa 6.10. 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Spovedná služba
Pátri Karmelitáni budú mať v pondelok komunitné stretnutie, preto 

v pondelok spovedná služba nebude!

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Cirkev nám 
odporúča, aby sme viac uvažovali nad jednotlivými udalosťami zo 
života Pána Ježiša a Panny Márie, ktoré sú vyjdrené v tajomstvách 
ruženca.
Úplné   odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, 
v kaplnke  alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení.
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 
1. stačí štvrtina celého ruženca (5 desiatkov), 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa 
zaužívaného zvyku (teda v každom Zdravase). 
K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť 
v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na 
úmysel Svätého Otca).
V Katedrále býva ružencová pobožnosť ráno po prvej svätej omši 
a v nedeľu začína po 7.00 hodine, pred prvou svätou omšou.
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Prvý piatok a sobota
V týždni máme prvý piatok. Pobožnosť bude v závere ranných 
svätých omší. Večer od 17.00 hod. bude moderovaná adorácia.
Pozývame vás aj na Fatimský program v sobotu na Starých Horách.

Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok, po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Sviatostný život

Sviatosť manželstva si 10. septembra 2013 vyslúžili: Milan 
Jandura a Dana Placeková; 14. septembra 2013: Jozef Očenáš a 
Veronika Hrušková; 21. septembra 2013: Jaroslav Golian a Lucia 
Rusková, Ľubomír Kantor a Jana Pančíková, Adam Vartik a Zuzana 
Skladanová, Dušan Daubner a Paula Hrončeková.
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 14. septembra 2013 
začlenila Cloe Herrmann; 15. septembra 2013 sa začlenil Tomáš 
Kratochvíl.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: z krstov Tomáša Kratochvíla  
50 Eur a Cloe Herrmann 20 Eur, bohuznáma 5 Eur, novomanželia 
Kantorovci 50 Eur, bohuznámy 100 Eur, bohuznámy 63 Eur. 
Na kvety: novomanželia: Očenášovci 50 Eur, Golianovci 50 Eur, 
Kantorovci 50 Eur, Vartikovci 60 Eur, Daubnerovci 50 Eur. 

Za vaše [ nančné dary ako aj za kvety, ktoré ste prinášali a ktorými 
sme mohli vyzdobovať oltáre v bočných kaplnkách, vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!


