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Liturgický kalendár:
Utorok

4.10.

Sv. Františka Assiského

spomienka

Streda

5.10.

Sv. Faustyny Kowalskej, panny

ľub. spom.

Štvrtok

6.10.

Sv. Bruna, kňaza

ľub. spom.

Piatok

7.10.

Ružencovej Panny Márie

spomienka

Nedeľa

9.10.

28. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý piatok
V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Pobožnosť bude ráno
v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.

Katechéza v Roku milosredenstva
Budúcu nedeľu 9. októbra vás pozývame na 9. katechézu v rámci
Svätého roka milosrdenstva.
O 9.00 hod. ju na tému Hľa, tvoja matka prednesie dp. Peter Staroštík,
farár na Fončorde. Následne o 9.30 hod. bude celebrovať svätú omšu.

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 farnosti
Sviatosný život
Sviatosťou krstu sa do Rodiny Božích detí začlenili: 24.9.2016
Daniel Novák, 25.9.2016 Andrea Hulinová.
Sviatosť manželstva si navzájom vyslúžili:
24. septembra 2016 - Michal Volník a Alexandra Okáľová,
Pavol Bobula a Dominika Ivaničová,
Peter Balko a Katarína Húšťavová.

Obetovali ste
Na kostol: z krstu Janky Šušotovej 50 eur, z krstu Damiána Ďurču
10 eur, bohuznáma 10 eur, rod. Homolová 20 eur, Z. Kopová 10 eur,
z krstu Daniela Nováka 50 eur, jubilujúci manželia Martin a Anna
50 eur, E. Boháčová 50 eur.
Na kvety: Barbora Lasiková 70 eur, novomanželia: KrahulecŠvehlová 70 eur, Ivan-Hrončiaková 70 eur, Čupka-Lenárová 70
eur, Maruška-Kováčiková 70 eur, Volník-Okáľová 70 eur, BalkoHúšťavová 70 eur, Bobula-Ivaničová 70 eur, Oboňa-Sabacká 70 eur.
Nech všetkým dobrodincom dobrý Boh bohato odmení ich dary!
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