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FARSKÉ OZNAMY
SLÁVIME XXXII. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
LITURGICKÝ PREHĽAD
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

NEDEĽA
7. 11.
UTOROK
ŠTVRTOK

NEDEĽA
14. 11.

Féria
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sv. Leva Veľkého, pápeža, spomienka
Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Sv. Jozefáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Féria
XXXIII. NEDEĽA CEZ ROK
SVÄTÉ OMŠE VO FILIÁLNOM KOSTOLE V BORČANOCH
9.00: + Jozef, Oľga, rodičia z oboch strán a Karol (88)
16.00: + Anton, Mária a Jozef (43)
16.00: + Alojz, Antónia a deti (43)
9.00: + Jozef, Eleonóra, syn Mário a starí rodičia

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pred svätou omšou v utorok a vo
štvrtok

Sviečka za nenarodené deti: kúpou sviečok ste podporili projekty
a činnosť Fóra za život sumou 152 Eur. Pán Boh zaplať.
Prihláška na prvé sväté prijímanie: prosím rodičov detí, ktoré by
chceli ísť na prvé sv. prijímanie v našej farnosti v tomto školskom roku
2021/2022, aby si prišli do sakristie pre prihlášku.
Odpustky: Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý
rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to Apoštolská
penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v
súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému
zhlukovaniu ľudí.
Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a
pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8.
novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto
dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za
sebou.
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Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo
nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v
Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v
mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu
vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou
autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v
duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s
úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a
pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne
modlitby za zosnulých.

