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Liturgický kalendár:
Utorok

28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sobota

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
2.11. VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Nedeľa

1.11.

sviatok
slávnosť

POZOR, ZMENA!!!
Sv. omša v sobotu 1.11.2014 bude
vysielaná SRo a preto bude o 9.00 hod.
Slávnosť Všetkých svätých
V sobotu 1. novembra je prikázaný sviatok - Slávnosť Všetkých svätých.
Sväté omše budú ako v nedeľu: o 8.00 hod., o 9.00 hod. (celebruje otec
biskup Marián Chovanec) do Slovenského Rozhlasu a o 18.00 hod.

Otvorenie katedrálnej krypty - dušičková pobožnosť
V nedeľu, v deň Spomienky na všetkých zosnulých budeme mať
v katedrálnej krypte dušičkovú pobožnosť a to hneď po druhej svätej
omši, teda o 10.30 hod.
Mládež bude mať dušičkovú pobožnosť v utorok 4. 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).

Sviečka za nenarodené deti
Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené
deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a
požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je
spojiť Pamiatku na všetkých zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.
Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra
zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny.
V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu
sviečku s logom kampane a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu
života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Sviečku môžete kúpiť počas týždňa
u našich strážnikov, a budúcu nedeľu po každej svätej omši. Symbolická
cena plastovej sviečky je 1 € a sklenenej sviečky 3 €.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti sa
vyzbieralo 965,00 €. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Pozvánka na katechézu
Dnes vás pozývame na druhú svätú omšu a následnú katechézu v rámci
Roka prípravy na 300. výročie posviacky Katedrály. Svätú omšu o 9.30 a
následnú katechézu o 10.30 na tému: Zle je človeku samotnému, bude
mať dp. Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu v Banskej Bystrici.

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

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.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si 18. októbra 2014 vyslúžili Lukáš Minka a
Petra Hasalová, a tiež 18. októbra 2014 Ľubomír Ivanič a Veronika
Martincová na Kalvárii.

Vaša pomoc
V uplynulom období prispeli na kostol: bohuznáma 10 Eur,
novomanželia Minkovci 50 Eur; na kvety: novomanželia Minkovci
70 Eur.
Za dary úprimné Pán Boh zaplať!
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