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Liturgický kalendár:
Streda

28.10. Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov

Nedeľa

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

sviatok
slávnosť

Pomoc dušiam v očistci
V nedeľu 1. novembra je prikázaný sviatok - Slávnosť Všetkých
svätých. Týmto dňom začína oktáva, počas ktorej môžeme získavať
úplné odpustky pre duše 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).

Poďakovanie
Skupina 25 ľudí z USA, ktorí mali v pondelok v Katedrále svätú
omšu, darovala 30 €, 43 $ a 10 PLN (čo je spolu 70 €). Nech im Pán
Boh odmení tento dar.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo
660 Eur a k nim p. profesor František Škoda pridal 200 Eur. Všetkým
darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

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 €.

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

Pozývame

Duchovné cvičenia pre dospelých

Diecézny katechetický úrad banskobystrickej diecézy v spolupráci
s Biskupstvom Banská Bystrica ponúka Duchovné cvičenia pre dospelých
v Penzióne Zornička na Donovaloch.
Program:
22.11.-25.11.2015
Poďte si na chvíľu odpočinúť.
Stretnutie s Pánom v tichu a samote.
Sprevádza: Ján Kuneš
25.11.-28.11.2015
My sme spoznali lásku a uverili sme v ňu.
O viere a láske podľa Jozefa Ratzingera.
Sprevádza: Marián Bublinec
Prihlasovanie: 048/47 208 01 alebo sekretar.bb@rcc.sk
Cena: 75 Eur (zahŕňa ubytovanie a stravu na osobu)
Pre veľmi slabo situovaných je možná čiastočná finančná výpomoc.
V prípade potreby napíšte e-mail na adresu: bublinecm@yahoo.it
V e-maile nezabudnite uviesť farnosť, z ktorej pochádzate.
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