FARSKÉ OZNAMY (29. október – 4. november 2018)
XXX. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – B – 28. október 2018
Dnes v Športovej hale bude poďakovanie Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Program začne o 10.00 ďakovnou
svätou omšou a potom bude nasledovať ďalší program. Svätá omša o 10.30 vo Farskom kostole nebude.
LITURGICKÝ KALENDÁR
ST 31.10.
ŠT 1.11.
PI 2.11.
SO 3.11.
NE 4.11.

Večer: z nasledujúcej slávnosti
Slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok; Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky; Prvý piatok
Prvá sobota – Fatimská pobožnosť začne o 6.30 vo Farskom kostole
XXXI. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B
PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
6.00 + Matilda
A
PO
18.30 + Štefan, Anna, Mária, Ján a Jozef
P
6.00 Za zdravie a BP pre Helenu
P
UT
18.30 Zosnulí z rod. Repkovej a Virovej
D
ST
6.00 + Pavol a Mária
P
7.30 Na úmysel celebranta
P
ŠT 10.30 Za farníkov
P
18.30 Na úmysel celebranta
D
6.00 Zosnulí kňazi a bohuzasvätení
D
PI
18.30 + Anna, Štefan, Helena, Michal a Zuzana
D
6.30 + Štefan Kaščák
J
SO
18.30 + Peter, Michal, Anna a Jozef
D
7.30 Zosn. z rod. Grešovej, Nemergutovej a Kosturkovej
P
NE 10.30 + Viktor, Andrej, Štefan a Petronela
P
18.30 + Peter a Helena Durankovci
D
DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
PO 14.30 + Andrej a Mária Kačmarčíkovci
Ľ
ST 14.30 + Peter a Mária Turekovci
Ľ
PI 14.30 + Hanka Štelmachová
Ľ
NE
9.00 + Štefan, Anna a Ján (rím.-kat.)
A

PO
UT
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17.00
6.30
8.30
10.30
8.00
17.00

+ Gerhard Schlachta (3. výr.)
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
Na úmysel celebranta
+ Marián (1. výr.)

J
J
J
D
P
J
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-

6.30
Zosn. z rod. Siráňovej a Polomčákovej
8.30
Na úmysel celebranta
10.30 Za zdravie a BP pre Marion
PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
9.00
Za zdravie a BP rodiny Ketuckej
11.00 Za zdr. a BP pre Máriu, Vladimíra a Máriu
17.00 + Ján, Rozália a deti
+ Magdaléna, Katarína a Anton
9.00
11.00 Za zdr. a BP pre Drahomíra Leška
CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alžbety
UT
NE

16.00
16.00

+ Ján, Katarína a Ján
(gr.-kat.)

Ľ
-

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
Na úmysel celebranta
+ Ján Akimjak (9. výr.)

8.00
17.00

UT

-----------------------------------------------
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FARSKÉ OZNAMY
Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom a slávnosťou Všetkých svätých (okrem štvrtka a piatka):
Podsadek:
nedeľa (28.X.) od 14.00 do 15.30
Farský kostol sv. Mikuláša:
pondelok, utorok a streda ½ hod. pred rannou svätou omšou
pondelok od 18.00; utorok od 16.00
Kostol sv. Petra a Pavla:
pondelok a streda od 15.00
Domov pre seniorov:
streda od 8.00
Návšteva chorých:
piatok od 8.00
V kancelárii: utorok, štvrtok a piatok – nestránkové dni
V pondelok 29. októbra sa uskutoční v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda „25. misijný jarmok“. Jarmok sa
začne svätou omšou o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude prezentácia dp. Petra
Majerníka, ktorý pôsobil v Tanzánii. Samotný jarmok začne o 10.00 v priestoroch školy, o 11.00 budú prezentácie
žiakov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v aule školy. Výťažok misijného jarmoku bude použitý na misie. V utorok
svätá omša v Cirkevnej škole nebude.
Modlitby otcov: pondelok v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše.
Biblické stretnutie: v pondelok nebude.
Úplné odpustky pre duše v očistci:
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa:
Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

+ 3 podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti,
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré
sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.XI.
+ 3 podmienky ako v prvom prípade.
Pobožnosti na cintorínoch za duše v očistci vo štvrtok na slávnosť Všetkých svätých:
14.00 Starý cintorín; 14.00 Podsadek
14.00 Nový cintorín – pobožnosť vo východnom obrade (panachída za zomrelých)
V piatok 2. novembra vyvrcholí projekt Sviečka za nenarodené deti. V tento deň, keď si budeme spomínať na
našich drahých zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti. Zjednoťme sa večer 2. novembra
v modlitbe za ne a v úmysle za ochranu života. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj zakúpením
Sviečky za nenarodené deti (príspevok: malé sviece 1,-€; veľké 4,-€; v sakristiách Farského kostola, Kostola sv.
Petra a Pavla a Filiálneho kostola) a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a
rodiny. Viac o možnosti zapojiť sa do projektu a podporiť ho: www.forumzivota.sk
V tento deň sa môžeme aj zapojiť do modlitieb, ktoré budú prednesené pred nemocnicou, v sprievode za život
pôjdeme v piatok od Kostola sv. Petra a Pavla k nemocnici po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.
Svätá omša za účasti detí: deti sa zúčastnia na svätých omšiach v deň Všetkých svätých. Nácvik detského
spevokolu dnes nebude.
Svätá omša za účasti mládeže: v nasledujúcom týždni nebude.
Adorácia: prvopiatková.
Pripomíname:
- členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2019, podielovú knihu a
DVD vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla (v sakristiách) do stredy po skončení večernej
svätej omše členský príspevok vo výške 5,-€ a zároveň je možnosť prihlásiť sa za člena SSV, pričom
vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 5,-€ (spolu 6,-€).
- odberateľom časopisu Posol, že môžu uhradiť predplatné na rok 2019 (8,50 €) v sakristiách kostolov
u pánov kostolníkov
Katechézy pre mládež a dospelých každý pondelok a štvrtok o 17.30 (od 29. októbra) v Gréckokatolíckom
chráme bl. Pavla Petra Gojdiča (Za vodou). Bližie informácie na nástenke.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
bohuznáma rodina z krstu 85,-€; z pohrebu Márie Krajgerovej 30,-€

- úprimná vďaka

Minulú nedeľu – misijnú bola pri svätých omšiach Zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo 2 996,38 €,
z toho v Podsadku 226,94 €. Všetkým darcom v mene misionárov vyslovujeme vrúcne poďakovanie.
Pri Zbierke na misie sme našli falošnú 50-eurovú bankovku, ktorú po kontrole v banke sme odovzdali na Polícii.
Ohlásili sme to preto, aby sme si dávali pozor na peniaze.
Na budúcu nedeľu bude vo farnosti zbierka pre opravu Farského kostola a na filiálke pre opravu Filiálneho
kostola v Podsadku. Zbierky s milodarmi tvoria sumu: Farský kostol 259 664,73 €; Filiálny kostol 18 501,51 €.

