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FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa v cezročnom období
LITURGICKÝ KALENDÁR
Štvrtok
Piatok
Nedeľa

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (Slávnosť)
Spomienka na všetkých verných zosnulých
31. nedeľa v cezročnom období

UPRATOVANIE
… O upratovanie kostola na budúci týždeň prosíme skupinu p. Hriníkovej
INFORMÁCIE
… Dnes je spoločná adorácia od 18. hod., každý deň sa spoločne modlíme korunku k Božiemu
milosrdenstvu o 15.00 hod. a cez týždeň pri večerných sv. omšiach sa počas októbra
modlíme modlitbu posvätného ruženca, na ktorú vás srdečné pozývame.
… Keďže počas noci bola viac krát znečistená a rozbytá toaleta, tak bude toaleta počas noci
zamknutá. Tiež Vás prosíme, aby ste upozornili bezdomovcov, že kostol nie je noclaháreň
a odporučili ich na charitu alebo sestry Matky Terezy.
… Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako
v nedeľu: 6:30, 8:30, 10:30, 19:30 h. O 18:00 hod. bude v kostole Dušičková pobožnosť.

… V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú o 6:30, 8:00 a 18:00
hod.
… V sobotu ráno fatimská pobožnosť.
… Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedáme nasledovne:
pondelok- stredu od 16:00 h. ,
vo štvrtok dopoludnia počas sv. omší,
v piatok od 16:00 h. Chorých budeme spovedať v utorok od 9:00 h.

… Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky v prospech zosnulých, a to
nasledovne: ak veriaci nábožne navštívi cintorín v týchto dňoch a pomodlí sa za zosnulých
a splní obvyklé podmienky. Veriaci, ktorý sa 2.novembra zúčastní

sv. omše, sv.

prijímania, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré
možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho je potrebné vzbudiť si úmysel získania

plnomocných odpustkov a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva
Otcu). Treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. Počas týchto dní budeme spoločne
chodievať po večernej sv. omši na bytčický cintorín.
… Výročná zádušná sv. omša za zomrelých našej farnosti, ktorí zomreli od novembra 2017 do
konca októbra 2018, bude vo štvrtok 2. 11. 2018 o 18:00 h. Pozývame najmä pozostalých
príbuzných a ich priateľov, aby sa prišli pomodliť za svojich zosnulých.

… Pozývame dôchodcov sa duchovne povzbudiť pri rannej „kávičke“. Program: raňajky,
duchovný príhovor, diskusia a na záver sa spolu pomodlíme.

Stretneme sa v utorok

30.10.2018 po rannej sv. omši v pastoračnom centre – vo veľkej sále.

… Budúcu nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby farnosti. Za vaše milodary
úprimné PZP
… Tak ako každý rok sa v našej farnosti uskutoční kampaň Sviečka za nenarodené
deti. Kampaňou podporíte aktivity Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.

… Nezabudnite na časopisy, sú tam Katolícke noviny, Víťazstvo srdca, Milujte sa, Žilinská
Diecéza a iné. Popoludňajší čas si môžete obohatiť zaujímavým duchovným čítaním.

OHLÁŠKY
… V Sobotu 3. 11. o 15:00 hod. chcú prijať sviatosť manželstva Juraj Funtík (Žilina) a Lucia
Miková (Žilina). Budúcim mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok
Streda
Piatok

doobeda 8:30 – 9:30
doobeda 8:30 – 9:30

poobede od 15:30 do 16:30
večer po sv. omši do 19:30

