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Pomoc dušiam v očistci
Od 1. do 8. novembra je dušičková 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 6. novembra po svätej omši o 18.00 bude dušičkovú pobožnosť 
v katedrálnej krypte.

Sviečka za nenarodené deti
Fórum života organizovalo celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené 
deti. Kúpou sviečok ste ich podporili sumou 170 eur, ktoré boli odoslané 
na účet Fóra života.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu počas svätej omše o 9.30 hod. pokračujeme v príprave detí 
na prvé sv. prijímanie. Preto prosíme, aby na túto sv. omšu ostali pre deti 
a ich rodičov voľné lavice, ktoré budú označené rezerváciou.

Rekolekcie

Vo štvrtok sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu. Preto sv. omša vo 
štvrtok o 8.30 hod. nebude a spovedná služba bude až popoludní.

Liturgický kalendár:

Pondelok 5.11. Sv. Imricha ľub. spom.

Piatok 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok

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

Nedeľa 11.11. 32. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“
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Súťaž Katolíckych novín
Katolícke noviny štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž o 50 hodnotných 
cien vrátane osobného automobilu, pútnických zájazdov a ďalších 
vecných cien za vyše 19-tisíc eur. 
Noví predplatitelia navyše dostanú ako darček knihu rozhovorov 
pápeža Františka a Marca Pozzu o modlitbe Zdravas´, Mária.

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

Život farnosti
Obetovali ste
Na kostol: skupina pútnikov z Malajzie 61 eur.

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


