FARSKÉ OZNAMY – 1. november 2015
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH – B
2. – 8. november 2015
Dnes, na prvú nedeľu mesiaca, nebude vo Farskom kostole vystavená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
(návšteva a modlitba na cintorínoch.)
Dnes poboţnosti na cintorínoch za duše v očistci:
14.00 Starý cintorín; 14.00 Podsadek; 14.00 Nový cintorín – Svätá liturgia vo východnom obrade

LITURGICKÝ KALENDÁR
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Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
Sv. Karol Borromeo, biskup (spomienka)
Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania
Prvý piatok
Prvá sobota – Fatimská poboţnosť začne o 5.45 vo Farskom kostole
XXXII. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - B

PROGRAM BOHOSLUŢIEB A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA
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+ Štefan, Jozef, Helena a Anna Virostekovci

+ Anna Kmečová
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Na úmysel celebranta
+ Miroslav Plšík
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Zosn. z rod. Fedákovej a Barčákovej
+ František, Lucia a Michal
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Zosn. členovia Františkánskeho spol.
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Poďakovanie Kristíny za 75 r. ž.
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+ Miroslav Miščík (1. výr.)

Pa

ŠT

6.00
18.30

+ František Nemec
+ Jozef a Mária Leškovskí
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Za duchovné povolania
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+ František
+ Mária Čupková
+ Mária Virostková
Sobášny obrad:
Martin Vybíral – Jana Konkoľová
Sobášna svätá omša:
Pavol Peky – Tatiana Urdová
+ Margita a František Szentivanyi
+ Štefan, Michal a Mária
Za novomanželov Janu a Martina
+ Anna Mašlejová (1. výr.)
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+ Jozef a Mária Fľakovci
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Za maturantov IV.B Cirk. gymnázia
(pri príležitosti stužkovej slávnosti)
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Za zdravie a BP pre Róberta s rod.
Za zdravie a BP pre Rudolfa s rod.
+ Mária a Andrej
+ Alexander a Jozef (rím.-kat.)
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+ kňaz Martin Svitan
+ Vincent, Peter, Anna, Jozef a Peter

Poďakovanie Pavla za 59 r. ž.
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PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

DOMOV PRE SENIOROV - Kaplnka sv. Joachima a Anny
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NEMOCNICA - Kaplnka sv. Alţbety

+ Jozef, Ján, Emil a Anna
Za duše v očistci
+ Štefan, Veronika, Ján, Mária a Ján

+ Mária a Ján Miškovičovci
Na úmysel celebranta
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CIRKEVNÁ ZŠ S MŠ A GYMNÁZIUM

v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00
(gr.-kat.)

-------
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Na úmysel celebranta (rím.–kat.)
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FARSKÉ OZNAMY
Úplné odpustky pre duše v očistci:
1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých náboţne 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 Sv. Otca. Okrem toho, ako vo všeobecnosti, treba
vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.
2. Veriaci, ktorý náboţne 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.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom (ak by niekto potreboval po sviatku Všetkých svätých):
Farský kostol sv. Mikuláša: ½ hod. pred svätými omšami; piatok od 17.30
Kostol sv. Petra a Pavla: ½ hod. pred svätými omšami; štvrtok od 16.00
Podsadek: pondelok ½ hod. pred svätou omšou
Návšteva chorých: piatok od 8.00.
V pondelok 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 3,-€; 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 pondelok od Kostola sv. Petra a Pavla k nemocnici po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.
Od pondelka 2. novembra bude prebiehať vymaľovanie nemocničnej kaplnky. Svätá omša v utorok nebude
v kaplnke, ale v Kostole sv. Petra a Pavla. V pondelok o 7.30 prosíme ochotných farníkov, ktorí by pomohli pri
príprave maľovania (odnesenie sôch, zvesenie obrazov,...)
Biblické stretnutie: pondelok hneď po skončení večernej svätej omše v budove Farského úradu.
Adorácia: prvopiatková.
Svätá omša za účasti detí: štvrtok v Kostole sv. Petra a Pavla o 17.00. Pozývame zvlášť tretiakov. Nácvik
detského spevokolu dnes nebude.
Svätá omša za účasti mládeţe: piatok vo Farskom kostole sv. Mikuláša o 18.30. Nácvik mládežníckeho spevokolu
v piatok o 17.45 v budove farského úradu.
Zdruţenie Mariánskej Mládeţe pozýva všetky deti 1. – 6. šiesteho ročníka na Športový deň, ktorý sa
uskutoční v sobotu 7. novembra o 13.00 v areáli Cirkevnej školy. Je to možnosť prežiť pekný čas a okrem iného
zistiť, aké talenty v sebe skrývame. Bližšie informácie a návratky sa budú rozdávať vo štvrtok po skončení svätej
omše za účasti detí. Tak neváhaj a príď, tešia sa na teba animátorky ZMM.
Vianočný nácvik spevokolu sv. Petra a Pavla začína v sobotu 7. novembra o 17.30 v Kostole sv. Petra a
Pavla. Pozývame na nácvik každého, kto by chcel s nami osláviť Spasiteľa. Radi privítame aj hudobníkov.
Milodary obetované pre opravy Farského kostola:
z krstu Tomáša Kovalčíka 30,-€; z pohrebu Jozefa Lesňáka 50,-€

- úprimná vďaka

Dnes pri svätých omšiach je zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola).
V nemocničnej kaplnke zbierka na uskutočnenú rekonštrukciu kúrenia a plánované vymaľovanie kaplnky. Všetkým
darcom vrúcne ďakujeme za milodary.
OHLÁŠKY
Sviatosť manţelstva chcú prijať:
PAVOL PEKY, syn Štefana a Magdalény rod. Lompartovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Chmeľnici
a TATIANA URDOVÁ, dcéra zosn. Petra a Tatiany rod. Fenďaiašovej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (3.x)
MAREK KRAFČÍK, syn Jána a Kataríny rod. Grechovej, narodený v Starej Ľubovni a bývajúci v Chmeľnici a VIERA
GADUŠOVÁ, dcéra Jána a Viery rod. Medveckej, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni. (2.x)
Kto by vedel o nejakej manţelskej prekáţke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné
manţelstvo, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň zverujeme týchto snúbencov do vašich modlitieb.

