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Pomoc dušiam v očistci
Vo štvrtok 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 piatok 2. novembra po svätej omši o 8.30 budeme mať dušičkovú pobožnosť 
v katedrálnej krypte. Mládež bude mať túto pobožnosť nasledujúci utorok 6. 
novembra po večernej svätej omši.
V sobotu 3. novembra budú všetci kňazi diecézy obetovať sväté omše za 
zomrelých biskupov a presbyterov diecézy. Pripojme sa, prosím, všetci 
k tomuto úmyslu svojou modlitbou.

Sviečka za nenarodené deti
Fórum života organizuje celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. 
Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli 
pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné 
vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením 
sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň 
a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením 
originálnej sviečky už túto nedeľu na stolíku medzi zadnými lavicami. Malá 
sviečka stojí 1 euro a sviečka v skle 4 eurá.  

Liturgický kalendár:
Štvrtok 1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH slávnosť

Piatok 2.11. VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH spomienka

Sobota 3.11. Sv. Martina de Porres, rehoľníka ľub. spom.

Nedeľa 4.11. 31. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Nový dekan dekanátu Katedrála
Pre náš dekanát Katedrála bol kňazmi dekanátu zvolený a k 1. novembru 
vymenovaný diecéznym biskupom nový dekan na dobu 5 rokov. Je ním 
Dp. Peter Staroštík, farár na Fončorde. Ja ostávam farárom farnosti Katedrála.

Prvý piatok a sobota
V týždni je prvý piatok v mesiaci. V sobotu vás pozývame na fatimský 
program na Starých Horách.

Sväté omše a spovedanie v týždni
Vzhľadom na to, že v utorok 30. októbra je mimoriadny štátny sviatok, sväté 
omše budú ráno o 7.00 a večer o 18.00 hod. Úmysel svätej omše, ktorý je písaný 
na 8.30 hod., bude odslúžený pri sv. omši o 7.00 hod. 
Vo štvrtok je zas prikázaný sviatok, sväté omše budú ako v nedeľu o 8.00, 9.30, 

18.00 hod. Svätú omšu o 9.30 bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián 
Chovanec. 
V tieto dni bude cez deň kostol zatvorený. Spovedanie cez deň bude 
v pondelok, stredu a piatok, pričom v pondelok a stredu dopoludnia budú 
spovedať dvaja kňazi.

Zbierka na misie
Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na misie. V našej farnosti sa 
vyzbieralo 1.025 eur.  Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola
Pozývame vás na upratovanie kostola, ktoré bude v stredu, po večernej svätej 
omši.

Život farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa sviatosťou krstu začlenili 20.10.2018: Karolína a 
Annabela Súkeníčková; 21.10.2018: Ján Gernic.

Obetovali ste
Na kostol: z krstov: Súkeničkovcov 20 eur, J. Gernica 20 eur.
Na kvety: bohuznáma rodina 5 eur.

Nech vám dobrý Pán Boh odmení všetky vaše dary, obety a modlitby!


