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FARSKÉ OZNAMY
od 5. 11. 2018 do 11. 11. 2018
LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA
PIATOK
NEDEĽA

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

PROGRAM BOHOSLUŽIEB A ÚMYSEL SV. OMŠE
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
,

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
08 00
09 00

Na duše na ktoré si nikto nespomína
† Karol, Pavlína, Jozef
† Pavol
† Róbert Pačaj
† Ľudmila
† Michal, Petronela, Žofia
Za veriacich

INÉ OZNAMY

 Zvonček z minulej nedele bol 86, 23 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 Z krstu Michaely Lahetovej krstný rodičia venovali na kostol 30 €. Úprimné






Pán Boh zaplať!
Dnes bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred vám za vaše milodary
úprimné Pán Boh zaplať!
Od pondelka 5. 11. 2018 budú sväté omše slávené v diecéznom centre
voľného času.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín, kostol, kaplnku, alebo aspoň
mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Žiada sa splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca a vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.
Fórum života, n. f. organizuje kampaň pod názvom Sviečka za nenarodené
deti. Táto kampaň vrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.
Spomienkou na zomrelé a usmrtené deti môžeme vyjadriť zakúpením
špeciálne vyrobenej sviečky v cene 1 €, ktorou podporíte pro-life aktivity na
Slovensku zamerané na ochranu života a rodiny. Sviečky si môžete zakúpiť
v sakristii kostola. Môžete prispieť aj dobrovoľným príspevkom na číslo
účtu SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Prispieť sa dá aj prostredníctvom
špeciálnej darcovskej SMS do 31. decembra 2018. Stačí poslať z mobilného
telefónu správu s textom DMS SVIECKA na číslo 877. Táto správa je
spoplatnená sumou 2 €.
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 Srdečne vás chcem pozvať na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz

je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a
pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť
do podstaty Prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia
Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť aj katechéti, kňazi a zasvätené osoby,
ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti
o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a
pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a
Marec 2019. Miesta a konania kurzu je mesto Poprad 17. 11. 2018 od
14 00 hod do 18 00 hod a mesto Dolný Kubín 24. 11. 2018 od 14 00 hod do
18 00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke
Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk.
 V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže má pre Vás ponuku
stať sa súčasťou jedného veľkého originálneho speváckeho zboru pod
vedením dirigenta Colina Vassella z Veľkej Británie. V Trstenej sa v
dňoch 9. - 11. novembra 2018 uskutoční už 6. ročník Gospel workshopu,
na ktorý sa môžu prihlásiť nielen aktívni speváci a zboristi, ale aj všetci
tí, ktorí radi spievajú a chcú na svojom speve ďalej pracovať a pritom
spoznať nových ľudí. Počas víkendu sa pod vedením lektora naučia
gospelové piesne, ktoré v nedeľu 11. novembra 2018 odznejú na
Galakoncerte pre verejnosť v Dome kultúry v Trstenej. Prihlasovanie
účastníkov na Gospel workshop je do 4. novembra 2018. Viac informácií
nájdete na www.ozviac.sk

