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Liturgický kalendár:
Pondelok 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Piatok
Sobota
Nedeľa

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
2.11. VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
3.11. 31. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
1.11.

sviatok
slávnosť
spomienka

POZOR, ZMENA!!!
Sv. omša v nedeľu 3.11.2013
bude vysielaná SRo a preto
bude o 9.00, nie o 9.30 hod.
Slávnosť Všetkých svätých
V piatok 1. novembra je prikázaný sviatok - Slávnosť Všetkých svätých.
Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., o 9.30 hod. (celebruje otec
biskup Marián Chovanec), o 18.00 hod.
V tento deň počas dňa spovedná služba nebude.

Spomienka na verných zosnulých
V sobotu 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých,
budú sväté omše o 7.00 hod., 8.30 hod. a o 18.00 hod.

Otvorenie katedrálnej krypty - dušičková pobožnosť
V sobotu, v deň Spomienky na všetkých zosnulých budeme mať
v katedrálnej krypte dušičkovú pobožnosť a to hneď po druhej svätej
omši, teda o 9.00 hod. Mládež bude mať dušičkovú pobožnosť v utorok 5.
novembra po večernej svätej omši.

Úplné odpustky
V dňoch 1. až 8. novembra môžeme získať úplné odpustky raz denne
vždy pre jednu dušu v očistci a to za nasledovných podmienok:
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na verných zosnulých navštívi kostol

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otčenáš a vyznanie viery
– Verím v Boha;
• Veriaci, ktorý v uvedené dni navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov treba splniť tri podmienky:
sv. spoveď (byť v milosti posväcujúcej), sv. prijímanie (najlepšie v ten
deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Prvý piatok a prvá sobota mesiaca
V týždni je prvý piatok; pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
však nebude.
Pozývame vás aj na program Fatimskej soboty na Starých Horách.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti sa
vyzbieralo 404,00 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

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 19. októbra 2013 vyslúžili: Dušan Kremnický
a Magdaléna Djubeková.
Vaša pomoc
V uplynulom týždni prispeli na kostol: novomanželia Kremnickí 100 Eur.
Na kvety: novomanželia Kremnickí 70 Eur, novomanželia Plžikovci 70
Eur, bohuznáma 10 Eur.

Pozvánky
Sviečka za nenarodené deti
Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť
spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2.novembra,
so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo
spontánnom potrate.

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. V modlitbách
chceme pamätať aj na zomrelých nenarodených detí, i na tých, čo
vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a
odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru.
Sprievodné aktivity tohto projektu Fóra života sú spojené so šírením
úcty k životu v každej jeho fáze - od počiatku až po prirodzenú smrť.
Kampaň, realizovaná s podporou a požehnaním biskupov Slovenska v
roku 2013 už po jedenásty raz, má okrem spomienky aj kľúčový praktický
rozmer. Zosobňuje ho symbolická sviečka, ktorú môžeme 2. novembra
večer zapáliť v oknách našich domovov a ktorú ponúka Fórum života.
S predajom tejto sviečky je spojená verejná zbierka, z ktorej výnos
umožňuje počas celého nasledujúceho roka financovať konkrétne
projekty a aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú
smrť a ľudskej dôstojnosti, podporu rodiny a ľudských práv, vzdelávanie,
legislatívne a ďalšie zásadné kroky k tomu, aby téma života v našej
spoločnosti nebola iba okrajovou záležitosťou.

Uplakaná jeseň?
Jeseň mám veľmi rád... s jej farbami
a darmi zeme... Preto sa mi páči aj
výzdoba v našich kostoloch, ktorá
nám tieto Božie dary pripomína
a približuje.
Jeseň mi však – so svojimi darmi – – starobu, ktorá tiež môže byť
pripomína aj niečo iné. Jeseň života darom. Je totiž nádherné vnímať
starších ľudí, ktorí pochopili
a prijali svoj vek ako dar.
Aj keď spojený s ubúdaním síl,
spomalenými reakciami, obavami
pustiť sa do niečoho nového
a neznámeho... Ale otvorených
a schopných toto obdobie svojho
života urobiť pekným a príjemným.
Napríklad, v službe svojim

vnúčatám, ktorým venujú svoj čas,
svoje zvyšné sily. Pre ktorých nie
sú len opravármi toho, čo možno
zanedbali pri výchove svojich detí.
Ale im otvárajú svoje milujúce
srdcia.
Alebo vo využívaní času na pekné
koníčky. Napríklad, v podobe
ručných prác, ktorými chcú urobiť
radosť sebe, aj svojim blízkym.
Ale čo tí, ktorí sú „prikovaní“ na
svoje lôžko utrpenia?
Poznám aj takých, ktorí aj zo svojej
„nemohúcnosti“ vedia urobiť dar.
Napríklad tým, že svoje trápenie
obetujú Pánu Bohu za seba, svoje
deti a vnúčatá, za kňazov, biskupov,
Svätého Otca...
Keď toto píšem, mám pred očami
svojho osemdesiatšesť ročného
otca, ktorý už sám takmer neprejde
a ani sa o seba už vo všetkom
nedokáže postarať. Ale tak ako za
mladi, aj teraz, keď sa ho opýtate,
ako sa drží, zvykne zarecitovať svoju
parafrázu starej piesne: Ja sa nikdy
na tento svet nemračím. S dobrou
vôľou až do smrti vystačím. A keď
niečo nejde, nuž počkám, až to
prejde. A preto tak dobre vyzerám.
Tak ako sa príroda pripravuje
na zimný spánok, tak aj človek
smeruje k svojmu spánku – smrti.
Ale tak, ako pre prírodu príde nová
jar a všetko znova vypučí, tak aj pre

človeka príde nová, nekončiaca jar
večného života.
Jeseň nám prináša v liturgickom
kalendári aj dva sviatky, ktoré nám
poukazujú na tieto skutočnosti.
Sviatok
všetkých
svätých
a Spomienka na všetkých verných
zosnulých.
Svätí – to sú tí, ktorí vedeli svoj
život prijať a prežiť ako dar
a priniesli bohaté ovocie lásky voči
Bohu i blížnym. A hlavne vytrvali
v tom až do chvíle smrti.
Verní zosnulí sú zas tí, ktorí síce
milovali, ale možno nie vždy
vytrvalo a nezištne. Preto ich láska
ešte potrebuje očistenie. A k tomu
môžeme aj v tieto dni po dobrej
svätej spovedi pomôcť svojimi
modlitbami, obetami a získavaním
odpustkov.

Nech nám jesenná výzdoba
v našej Katedrále pomôže prežívať
krásne dary jesene z Božej prírody
a zároveň nech nám pripomína aj
dva jesenné sviatky Cirkvi, ktoré
nám chcú pomôcť pripravovať sa
a tešiť na stretnutie so Stvoriteľom.
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