PORIADOK BOHOSLUŽIEB
od 28.10.2019 – 03.11.2019
Deň

Liturgická oslava

Pondelok
28.10. Sv. Šimona a Júdu – apoštolov
Utorok
29.10.
Streda
30.10.
Štvrtok
31.10.
Piatok
01.11. Všetkých svätých – slávnosť



Sobota
02.11.

Všetkých verných zosnulých

Nedeľa
03.11.

31. nedeľa v cezročnom období

Čas Úmysel sv. omše
18:00 Za zdravie a na úmysel rod. Holmíkovej
18:00 † Ján Pratka
18:00 † Peter Žuffa
Sv.omša nie je
08:00 Za zosnulých a živých členov Božského Srdca
10:30 Za veriacich farnosti
08:00 Na úmysel
10:30 Za všetkých zosnulých veriacich
08:00 † Vlasta, Mária a Štefan Kružel
10:30 Za veriacich farnosti

Dnes o 14:00 hod. je pobožnosť sv.ruženca v kostole. Modlia sa všetky ružencové spoločenstva pod
vedením p. Fabiánovej.



V stredu o 17:15 hod. je nácvik detského spevu, pozývame žiakov na spev aj na sv. omšu.



Vzadu na stolíku sú sviečky za nenarodené deti, ktoré si môžete celý týždeň zakúpiť za 1,- euro.



Modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. Prosíme, aby sa v pondelok predmodlievali členovia kaplnky
p.Prajovej, v utorok členovia kaplnky p. Metesovej, v stredu miništranti.



V piatok je prikázaný sviatok Všetkých svätých, v tento deň nie je pôst. Po prvej sv.omši bude krátka
eucharistická pobožnosť.



Od 0.11. do 08.11. môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za obvyklých podmienok.



Sv.spoveď k Dušičkám aj k 1.piatku: utorok od 14:00 – 15:30 hod., v stredu od 08:00 – 09:00 hod.,
v stredu a vo štvrtok od 19:00 – 20:30 hod. Pozývame žiakov aj mládež.



Festival Godzone sa bude konať 19.11.2019 v Poprade. Môžete sa zapisovať od 9.ročníka vzadu na
stolíku na papier. Pôjde sa autobusom, bližšie informácie sa podajú neskoršie.



Vyslovujem Pán Boh zaplať brigádnikom, ktorí pracovali v pondelok okolo kostola.



Upratovanie kostola od soboty 02.11. do piatku 08.11. prosíme rodiny: Martina Matejčíka
Jána Žmijovského
Jozefa Ilku
Igora Huráka
Anny Trabalkovej
Šimona Huráka
Márie Farskej
Anny Brňákovej
Miroslava Troppa
Karola Jančigu

