Poriadok bohoslužieb a úmysly sv. omší
od 08.11. do 14.11.2021.
Sebedražie
Deň
Úmysly
Pondelok Za + Valériu a Jána Čertíkových
08.11.
Utorok
09.11.
Streda
Za + Dušana a Tomáša Svitka, a manželku Evu Kmeťovú
10.11.
Štvrtok
11.11.
Piatok
Za Božie požehnanie pre Matildu
12.11.
Sobota
13.11.
Nedeľa
Za + manžela Jozefa Gatiala a + z rodiny
14.11.
Za + rodičov Bryndzových a + z rodiny Timčíkovej, brata
Jána a Jozefa

FARSKÉ OZNAMY 07.11.2021
Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období – B.
Liturgický kalendár

Čas
17.00

17.00

Pondelok 08.11.

féria

Utorok

09.11.

sviatok

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Streda

10.11.

spomienka

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 11.11.

spomienka

Sv. Martina z Tours, biskupa

Piatok

spomienka

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

12.11.

Sobota 13.11.

féria

Nedeľa 14.11.

slávnosť

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

17.00
Sviatosť zmierenia – 1 hod. pred sv. omšou / 16.00hod./
FINANCIE

07.30
10.30

Čas
18.00

Štvrtok
11.11.
Piatok
12.11.
Sobota
13.11.
Nedeľa
14.11.

Za + manžela Jozefa Svitoka a syna Jozefa

17.00

Za + Anna a Karola Gajdoša, synov Vincenta a Karola

17.00

Za veriacich farnosti

09.00

17.00

Milodar

organ 420 Eur,

CIGEĽ
62,40 Eur / 52,30 Eur
10,10 Eur
61,00 Eur / 71,10 Eur
Na kvety október 27 Eur

Poklona

Piatok o 16.00hod.

Sobota o 16.00hod.

Upratovanie kostola

435 – 456

-

Presun

Cigeľ
Deň
Úmysly
Pondelok Za + starých rodičov Matúša a Annu Cmarko
08.11.
Utorok
Za + Annu Hagarovú – 1. výročie
09.11.
Streda
10.11.

Zbierka pre potreby farnosti 31.10.

SEBEDRAŽIE
52,30 Eur /0 Eur
0 Eur
78,80 Eur / 0 Eur

Zvonček 31.10.2021

Spoločné:
-

-

-

-

Sebedražie: zapisovať úmysly na sv. omše budem v stredu 10.11.2021 po sv. omši.
Vo štvrtok 11.11. máme dekanátne rekolekcie vo farnosti Nováky. Budú bez sv. omše.
S účinnosťou od 08.11.2021 je okres Prievidza v 2.stupni ohrozenia. Vysvetlenie: Sebedražie: nedeľa sv. omša o 07.30hod. „Základ“;
o 10.30hod. „Kompletne zaočkovaní“. Počas týždňa v dňoch v pondelok, piatok sv. omše v režime „Základ“: veriaci si prinesú papierik s menom
a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe do kostola vhodia do pripravenej krabice na každú sv. omšu. V stredu režim „Kompletne zaočkovaní“ a
veriaci si prinesú papierik s menom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe do kostola vhodia do pripravenej krabice na každú sv. omšu.
Cigeľ: sobotná večerná „Základ“; nedeľa o 09.00hod. „Kompletne zaočkovaní“. Počas týždňa v utorok sv. omše v režime „Základ“: veriaci si
prinesú papierik s menom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe do kostola vhodia do pripravenej krabice na každú sv. omšu. Vo štvrtok režim
„Kompletne zaočkovaní“ a veriaci si prinesú papierik s menom a telefónnym číslom, ktorý pri vstupe do kostola vhodia do pripravenej krabice na
každú sv. omšu. Podrobnosti na https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
Úplné odpustky pre duše v očistci – úprava – november 2021. Oznamujeme vám, že Apoštolská penitenciária (dňa 29.10.2021) veľkodušne
umožnila veriacim (za zvyčajných podmienok) získavať úplné odpustky pre zosnulých po celý mesiac november 2021, nielen prvých osem dní
mesiaca. Veľkodušnosť úpravy spočíva v tom, že: 1. Osem dní získavania odpustkov nemusí byť v prvé dni novembra (ako znie bežný predpis),
ale veriaci si môžu vybrať osem dní kedykoľvek v novembri a – tieto dni – ani nemusia nasledovať súvisle za sebou. 2. Úplné odpustky z 2.
novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, ktorí 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. 3. Starí, chorí a všetci tí, ktorí z
vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať
odpustky aj na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, hneď ako 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.
Oznamujeme vám, že s platnosťou od 03.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dekrét (dišpenz)
o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa – v rámci platného Covid automatu podľa okresov –
nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba).
Pri nedeľných svätých omšiach (dňa 14.11.2021) sa bude konať (jesenná) zbierka pre potreby kňazského seminára. Pán Boh Vám zaplať za Vašu
štedrosť. Naši bohoslovci (teraz ich máme 13) a predstavení seminára vám vopred ďakujú za všetky vaše modlitby, obety ako aj finančné a
materiálne dary. Aj oni na vás pamätajú vo svojich modlitbách a najmä pri svätej omši, ktorá je obetovaná za dobrodincov seminára.
Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené
deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo
ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom
ľudskom živote, aj nenarodenom. Sklenená sviečka stojí 5 EUR. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

