Rímskokatolícka cirkev, farnosť Švošov
Janka Magu 215, 034 91 Švošov, pošta Ľubochňa, Tel: +421 44/4391604

FARSKÉ OZNAMY
30. NEDEĽA CEZ ROK
27. október 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
28.10.

Sv. Šimon a Júda
(sviatok)

18:00

+ Alan

UT
29.10.

Utorok 30. týždeň cez rok

8:00

+++ Johana, Július, Mária

STR
30.10.

Streda 30. týždeň cez rok

18:00

+++ Vladimír, Jozef, František a rodičia

ŠTV
31.10.

Štvrtok 30. týždeň cez rok

8:00

+++ rodičia Ľudmila a Metod

PI
01.11.

Všetkých svätých
(slávnosť)

8:00

Pro populo – za veriacich farnosti Švošov.

SO
02.11.

Spomienka na všetkých verných
zosnulých

8:00

++ Rudolf a Júlia Prídavok – ročná

18:00

Za všetkých zosnulých z farnosti Švošov

NE
03.11.

31. NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

 Dnes popoludní pobožnosť bude o 14:00 h.
 Spovedanie pred prvým piatkom a slávnosťou Všetkých Svätých: Pondelok od 17:15 do sv. omše.
V utorok a štvrtok od 7:30 do sv. omše, v stredu od 16:00 do 17:45.
 K chorým pôjdem v utorok od 9:00 hodiny.
 V piatok o 15:00 bude dušičková pobožnosť pri hlavnom kríži na cintoríne.
 Úplné odpustky v prospech zosnulých: 1.Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých
(od poludnia 1.11. do 2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím
v Boha), môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Okrem toho treba: prijať sv. spoveď
(krátko pred alebo po), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Sv. Otca
(Otče náš, Zdravas a Sláva) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. 2. úplné
odpustky za zosnulých možno získať aj v dňoch 1. až 8. 11. Tu je potrebná návšteva cintorína a
modlitba za zosnulých a splnenie ostatných podmienok (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel
pápeža a vylúčenie pripútanosti k hriechu). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
 Drahí veriaci Biskupský úrad v Spišskej Kapitule srdečne pozýva na celodiecéznu púť pri
príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v
Spišskej Kapitule.
 V kostole si môžete kúpiť sviečky za nenarodené deti.
 Na budúcu nedeľu po sv. omši bude v kostole stretnutie miništrantov – účasť je nutná.

