RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV ZUBROHLAVA

FARSKÉ OZNAMY Týždeň od 22.11.2021 do 28.11.2021

CEZROČNÉ OBDOBIE

Deň

Liturgická oslava

Hod. Úmysel sv. omše

Pondelok
22.11.2021
Utorok
23.11.2021

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

18:00 Za +Karola Habinu

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období
Alebo: Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka,
ľub. spom.
Alebo: Sv. Kolumbána, opáta, ľub. spom.
Sv.
Ondreja
Dung-Laka,
kňaza
a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

18:00 Za +Petra Comoreka

Streda
24.11.2021
Štvrtok
25.11.2021
Piatok
26.11.2021
Sobota
27.11.2021
NEDEĽA
28.11.2021

Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
Alebo: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny
a mučenice, ľub. spom.
Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
Alebo: Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
Večerná sv. omša je z nasledujúcej nedele.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00 Za +Ladislava Plutu
7:00 Za +kňaza Ladislava Vrábela
18:00 Za +Juraja Hýravého, výročná
7:00 Za +bratov: Jozefa, Jána a Eduarda Pilarčíkových
18:00
7:00
8:30
10:00
11:30

Za +Jána Balcieraka
Za Boží ľud farnosti
Za +švagrov: Jána, Jozefa a Júliusa
Za +Antóniu Troppovú
Za +Viktóriu Hajdučíkovú

Príležitostné oznamy:
1. Počas týždňa je možnosť sv. spovede pred sv. omšou.
2. Dnes na slávnosť Krista Kráľa sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
„Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia“ určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky. Táto pobožnosť môže byť aj vo filiálnych a v iných kostoloch.
3. Nedeľou Krista Kráľa sa končí uplynulý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou sa začína nový cirkevný rok.
V našich krajoch je zvykom zhotoviť adventný veniec, ktorý sa na prvú adventnú nedeľu požehná. Na budúcu nedeľu si
doneste na požehnanie aj svoje adventné vence.
4. Úplné odpustky pre duše v očistci je možné získavať počas celého mesiaca novembra. Vzhľadom na pandemické
obmedzenia, Apoštolská penitenciária v Ríme pre aktuálnu situáciu stanovila k tomu usmernenia. Znamená to, že úplné
odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra,
môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Oznam sa nachádza aj na internetovej stránke našej farnosti.
Treba však splniť ďalšie stanovené podmienky: navštíviť kostol alebo kaplnku, pomodliť sa Modlitbu Pána a urobiť
vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas ́ a Sláva). A ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu aj k všednému. Kto je v stave milosti posväcujúcej, nemusí pristúpiť ku sv. spovedi.
5. Oznamujeme birmovancom, že máme fotky a CD-čko z birmovky. Birmovanci alebo ich rodičia si ich môžu prevziať
v sakristii kostola.
6. V piatok bude sv. omša za účasti detí. Deti nech prídu najprv na nácvik piesní o 17:30 hod. do miestnosti pod faru.
7. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

