HARSLG PZOANY 04.11.2018
Tridsiata qrxá nedeľa x Cezročnom období – B.

Qoriadok bohoslvžieb a wmysly sx. omší
od 05.11. do 11.11.2018.
Sebedražie
Eeň
Vmysly
Qondelok Za vzdraxenie mamy Waliky
05.11.
Utorok
+ manžel Kozef Iatial, sxokroxci, ich + deti a xnvčka
06.11.
Narta

Mitvrgický kalendár

Das
07.00
07.00

Streda
07.11.

+ rodičox Kozefa a Kwliv Werešoxých, rodičox
Tomáškoxých a ich dcéry Alenka a Narta

17.00

Štxrtok
08.11.
Qiatok
09.11.
Sobota
10.11.
Oedeľa
11.11.

+ rodičox Kozefa a Nariv Habryoxých

17.00

+ Qaxel Dertík, 1. xýročie

+ Kán Qíš, 1. Wýročie
Za zdraxie a B. qožehnanie celej rodiny Meitmanoxej

féria

Utorok 06.11.

féria

Streda 07.11.

féria

Štxrtok 08.11.

féria

Qiatok 09.11.

sxiatok

Wýročie qosxiacky Materánskej baziliky

Sobota 10.11.

sqomienka

Sx. Mexa Weľkého, qáqeža a včiteľa Cirkxi

Oedeľa 11.11.

sláxnosu

Tridsiata drvhá nedeľa x období cez rok

Sxiatosu zmierenia – 1 h. pred sv. omtou / 16.00hod./

17.00

Sebedražie – Qoklona – x qiatok o 16.30hoĎ.

Zxonček – 36,93€ a 1.11. – 26,73€
Fnergie – 20,17€ a 1.11. – 6,60€
Zbierka XC – 309,51€ a 1.11. - 111€
Nilodar – 70€ z krstv
Uqratoxanie – 235-259 č. Ďomox

07.30
10.30

Cigeľ -

Cigeľ
Eeň
Vmysly
Qondelok + Kozef Nokrý a rodičia, Štefan Jrdý a syn Kán a starí
05.11.
rodičia

Das
17.00

Utorok
06.11.
Streda
07.11.
Štxrtok
08.11.

+ Kozef Baláž, 1. xýročie

17.00

+ Kvraja Njartana a manželkv Latarínv

07.00

Za + manželox Dertíkoxých, dcéry Fmv a Nargitkv,
ostatných zomrelých z rodiny a za žijwcich qozostalých

07.00

+ Kozefa Sxitka

17.00

Qiatok
09.11.
Sobota
10.11.
Oedeľa
11.11.

Qondelok 05.11.

Za xeriacich farnosti

09.00

Qoklona – x sobotv o 16.30hoĎ.
Zxonček – 45,77€ z 21.10.; 49,93€ z 28.10.
Zbierka XC – 160,70€
Fnergie – 4,10€
Nilodar – 100€

SqoločnéSx. omše bvdw od qondelka 05.11.2018 býxau vž o hodinv skpr.
Sx. Lvjza n.o. x PriexiĎzi qonwka kvrz- Ako sa qostarau o bezxládneho doma?. Viac na qlagáte.
Wo štxrtok bvdw kňazské rekolekcie xo farnosti Jandloxá. Začiatok je o 9.00hoĎ. sx. omšov.
Pozxánka na moĎlitboxw akciv Wečery milosrdenstxa. Viac na qlagáte.
Pdqvstky: Počas roka máme niekoľko qríležitostí, keĎy mpžeme získau tzx. qlnomocnf oĎqvstky. O oĎqvstkoch nám hoxorí
Katechizmvs Katolíckej Cirkxi x boĎoch 1471-1479. V skratke: tým, že čloxek sqácha hriech, qriqíše sa mv xina, ale aj násleĎok za ňv,
teĎa trest. Ak sme sqáchali uažký hriech (xeĎome, Ďobroxoľne a xo xážnej xeci), zaslwžime si zaň xečný trest (qeklo). Ak sme sqáchali
ľahký hriech, zaslwžime si časný trest (očistec). Boh xo sxojom nekonečnom milosrĎenstxe nám Ďáxa možnosu oĎqvstenia hriechox
xo sxiatosti zmierenia. No aj xteĎy, keď sa nám oĎqvstí hriech, násleĎok (teĎa trest) zostáxa. Síce nie xečný (x qekle), ten sa oĎqwšua
sqolv s hriechmi, ale časný (x očistci) zostáxa. Ak chceme, aby sa nám oĎqvstili aj časnf tresty, na to slwžia oĎqvstky.
L získaniv odqvstkox je qotrebné xykonau nasledoxné: 1. Veriaci, ktorý x Ďeň Sqomienky na xšetkých xerných zosnvlých
nábožne naxštíxi kostol alebo kaqlnkv a qomoĎlí sa MoĎlitbv Pána (Otče náš) a vrobí xyznanie xiery (Verím x Boha), mpže získau
wqlnf oĎqvstky, ktorf sa mpžv qrixlastniu iba Ďvšiam x očistci. Okrem tohto oĎqvstkoxfho wkonv sa žiaĎa sqlniu tri qoĎmienky: sx.
sqoxeď (krátko qreĎtým, alebo qotom), sx. qrijímanie (najleqšie x ten istý Ďeň), a moĎlitbv na wmysel Sx. Otca (Otče náš, ZĎraxas
a Sláxa). Okrem toho ako xo xšeobecnosti treba xylwčiu akwkoľxek qríležitosu k hriechv, aj kv xšeĎnfmv. Tieto oĎqvstky možno získau
oĎ qolvĎnia qreĎcháĎzajwceho Ďňa až Ďo qolnoci vrčenfho Ďňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne naxštíxi cintorín a asqoň mysľov sa qomoĎlí za zosnvlých, mpže získau oĎqvstky, ktorf sa mpžv qrixlastniu
iba Ďvšiam x očistci, raz Ďenne oĎ 1. Ďo 8. noxembra. Treba sqlniu aj ďalšie qoĎmienky. JeĎna sx. sqoxeď ale stačí na xšetky
oĎqvstky.
SrĎečne qozýxame na 3. farský katarínsky bál dňa 23.11.2018. Viac na qlagáte.
SrĎečne qozýxame xšetkých, mlaĎších aj starších na batpžkoxý farský qles, ktorý sa vskvtoční 16.2.2019 x LE Sebedražie.
V cene 12 EUR je kaqvstnica, xínko, minerálka, káxa čaj, DJ a žixá ľvĎoxá hvĎba. PreĎbežný závjem qoqrosíme zaqísau na hárok qri
xýchoĎe z kostola.
-

