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Liturgický kalendár:
Utorok

1.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

slávnosť

Streda

2.11.

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

spomienka

Štvrtok

3.11.

Sv. Martina de Porres, rehoľníka

ľub. spom.

Piatok

4.11.

Sv. Karola Borromea, biskupa

spomienka

Sobota

5.11.

Sv. Imricha

ľub. spom.

Nedeľa

6.11.

32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“

Pomoc dušiam v očistci
V utorok 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).
V stredu 2. novembra po svätej omši o 8.30 budeme mať dušičkovú
pobožnosť v katedrálnej krypte. Mládež bude mať túto pobožnosť
budúci utorok 8. novembra.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Prvopiatková pobožnosť bude
ráno v závere svätých omší a večer na ukončenie adorácie.
V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti
sa vyzbieralo 792 eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán
Boh zaplať!

Oznam pátrov karmelitánov
Pátri karmelitáni oznamujú, že po rekonštrukcii podlahy a
vymaľovaní sa znova slúžia sv. omše v Kostole Povýšenia sv. Kríža
na Kalvárii.

Pozvánka na katechézu
Budúcu nedeľu 6. novembra o 9.00 hod. bude posledná farská
katechéza vo Svätom Roku milosrdenstva, na tému: Buďte milosrdní,
ako je milosrdný váš Otec!
Ukončenie Svätého roku milosrdenstva a zatvorenie Svätej brány
bude v nedeľu 13. novembra pri svätej omši o 9.30 hod. Hlavným
celebrantom bude diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

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

Život farnosti

Sviatostný život
Sviatosťou krstu sa do rodiny Božích detí 22. októbra začlenil
Samuel Anton Šnirc.
Sviatosť manželstva si vyslúžili: 21. októbra 2016 Marek Urbašík
a Michaela Kopisová; 22. októbra 2016 Július Maťovčík a Eleonóra
Minariková.
Obetovali ste
Na kostol: novomanželia Urbašíkovci 30 eur.
Na kvety: novomanželia Urbašíkovci 70 eur, novomanželia
Maťovčíkovci 70 eur.
Nech všetkým dobrodincom dobrý Boh bohato odmení ich dary!
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