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Liturgický kalendár:

Pomoc dušiam v očistci
V utorok 8. novembra končí oktáva, počas ktorej môžeme získavať 
úplné odpustky pre duše v očistci a to za nasledovných podmienok:
• 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 utorok 7. novembra po svätej omši o 18.00 bude dušičkovú 
pobožnosť v katedrálnej krypte. 

Sviečka za nenarodené deti
Počas kampane Sviečka za nenarodené deti ste mnohí zakúpením 
originálnej  sviečky podporili aktivity Fóra života. U nás sa na sviečkach 
vyzbierala suma 510 eur.
 

Rekolekcie kňazov dekanátu
Vo štvrtok sa budú konať rekolekcie kňazov nášho dekanátu. 
Koncelebrovaná svätá omša o 9.00 hod. bude v kostole sv. Kataríny 
Alexandrijskej v Badíne. Preto svätá omša v Katedrále o 8.30 hod. 
nebude.

Spovedanie v pondelok
Pátri karmelitáni majú v pondelok celoslovenské stretnutie 
s provinciálom, preto v pondelok spovedná služba nebude. Adorácia 
však bude ako obvykle.

Štvrtok 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok

Piatok 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka

Sobota 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka

Nedeľa 12.11. 32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Upratovanie kostola
Pozývame vás, s prosbou o pomoc,  na upratovanie kostola, ktoré bude 
vo štvrtok po večernej sv. omši.  

Život farnosti
Sviatostný život
Sviatosť manželstva si vyslúžili: v piatok  27. októbra 2017 Ivan Valent a 
Margita Očenášová.
Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenila 28. októbra 2017 Victoria 
Alexia Urbašík.

Obetovali ste
Na kostol: bohuznáma 10 eur.

Nech vám to dobrý Boh štedro odmení v tom, čo od Neho najviac 
potrebujete!
Kto  by  chcel  prispieť  priamo  na  farský  účet,  môže  tak  urobiť  na 
IBAN: SK48 0900 0000 0004 3364 8697.

Pozývame
Pozvánka
UPC Štefana Moysesa pozýva na:
- Kryptovicu - modlitbovú pobožnosť za zomrelých v krypte pod 
Katedrálou sv. Františka Xaverského v utorok 7. novembra 2017 
po večernej svätej omši;
- Karneval všetkých svätých, pri príležitosti narodenín UPC, v stredu 
8. novembra 2017. Začína ďakovnou svätou omšou o 19.00 hod. Hosťom 
bude o. Peter Ľupták.
- Duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať 10. - 12. novembra 2017 
na Močiari. DO bude viesť o. Juraj Karcol. Cena je 15 eur + doprava. 
Prihlasovať sa môžete a mailovej adrese: janicinova.jana1@gmail.com


