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

FARSKÉ OZNAMY
31. NEDEĽA CEZ ROK
03. november 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
04.11.

Sv. Karol Boromejský
(spomienka)

18:00

+++ Terézia, Štefan, Mária a Peter

UT
05.11.

Sv. Imrich
(spomienka)

8:00

++ Miloslav a Martin

STR
06.11.

Streda 31. týždeň cez rok

18:00

+++ Jozef, Pavlína a starí rodičia

ŠTV
07.11.

Štvrtok 31. týždeň cez rok

8:00

++ Karol a Pavol

Piatok 31. týždeň cez rok

18:00

+++ Peter a z rodiny Gerecovej a Frankovej

Výročie posviacky Lateránskej
baziliky v Ríme (sviatok)

8:00

++ rodičia a starí rodičia

32. NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

PI
08.11.
SO
09.11.
NE
10.11.

 Dnes popoludní pobožnosť nebude.
 Dnes po sv. omši je stretnutie miništrantov našej farnosti.
 Stretnutie ružencového spoločenstva nebude dnes ale na budúcu nedeľu.
 V piatok spovedám od 17:30 do sv. omše.
 Prosím aby sme sa zjednotili pri spoločných modlitbách pred sv. omšou. Nejde nám o to, aby sme
predbiehali jeden druhého, ale aby sme sa modlili ako zjednotené spoločenstvo veriacich – naraz.
 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. Program púte začne modlitbou posvätného ruženca o 10.00 hodine.
Slávnostným celebrantom a kazateľom pri ďakovnej svätej omši o 10.30 bude emeritný košický
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Rádio Lumen prinesie priamy prenos z celej liturgickej slávnosti.
Po skončení svätej omše sa uskutoční premiéra nového filmu Vojtaššák.

