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

FARSKÉ OZNAMY
26. NEDEĽA CEZ ROK
29. september 2019
Deň

Liturgický kalendár

Hodina

Úmysly

PO
30.09.

Sv. Hieronym
(spomienka)

18:00

Za Agnešu Sidorovú

UT
01.10.

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša
(spomienka)

8:00

++ z rodiny Mádelovej a Gerecovej

STR
02.10.

Sv. Anjelov strážcov
(spomienka)

18:00

+ Dušan Jaroš - ročná

ŠTV
03.10.

Štvrtok 26. týždňa cez rok

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie v rodine

18:00

++ z rodiny Gerecovej a + Alojz

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja

8.00

Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov.

PI
04.10.
SO
05.10.
NE
06.10.

Sv. František Assiský
(spomienka)
Sv. Faustíny Kowalskej
(sviatok)
27. NEDEĽA CEZ ROK

 Dnes popoludní pobožnosť nebude.
 V mesiaci október sa modlíme modlitbu ruženca v kostole pol hodiny pred sv. omšou. V piatok sa
ruženec pomodlime o 17:15 vzhľadom na prvopiatkovú pobožnosť. Úplné odpustky môžu získať
tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca –
čiže päť desiatkov. 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. 3. Pri
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie
Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli
tému misie medzi ľudí. Viera je posilnená, keď je daná iným. Každý pokrstený je zároveň
poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
 Spovedanie pred prvým piatkom: v pondelok a stredu od 17:15 do sv. omše, v utorok a štvrtok od
7:30 do sv. omše a v piatok od 16:00 do 17:40 hod.
 Na prvý piatok bude od 16:00 do 17:40 vyložená sviatosť Oltárna k poklone – o 17:40 bude
pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
 Návštevy u chorých vykonám v piatok od 9:00 h.

