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OKTÓBER 2020
SVÄTÉ OMŠE
▪ PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800
▪ SOBOTA
630, 1700, 1800
▪ NEDEĽA
630(seniori), 730, 830, 930, 1030,1130, 1700, 1800
▪ tí, ktorí budú v nedeľu sledovať prenos sv. omší doma, môžu prijať sväté
prijímanie po skončení bohoslužobného programu v kostole o 12:30 a 19:00

SPOVEDANIE
▪ pondelok – sobota

ÚRADNÉ HODINY ZBIERKY

▪ pondelok – piatok
polhodinu pred omšou
16:00 – 17:00

VEČERADLO S P. MÁRIOU
▪
▪
▪
▪

18.10. Zbierka na misie
25.10. Zbierka na kostol

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

▪ pracovné dni 1530 – 1800
prvá sobota 3.10. o 630
▪ prvý štvrtok 2000 – 2100
utorok 13.10. o 1700
pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu na prvú nedeľu bude o 16:00
výmena ružencových tajomstiev bude po pobožnosti pred kostolom

VYSIELANIE SV. OMŠÍ V RÁDIU LUMEN
Rádio Lumen vo svojom vysielaní prináša priame
prenosy sv. omší z nášho kostola každý pondelok o 18:00 hod.
Pozývame vás na spoločné slávenie sv. omší s našimi otcami biskupmi.

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI
Október je mesiacom posvätného ruženca. Spoločná modlitba ruženca
v kostole je v týždni o 17:15 a v sobotu a nedeľu o 16:15.

PROSBA O PODPORU KOSTOLA
Pán nech odmení štedrosť všetkých dobrodincov, ktorí podporujú
starostlivosť o náš kostol. Naďalej vás prosíme o vaše milodary, ktoré
môžete poukázať bankovým prevodom na účet farnosti:
IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574
BIC: GIBASKBX

POVINNÉ OBMEDZENIA V KOSTOLE
Počet prítomných v kostole je obmedzený na 50 osôb.
Účasť v kostole je možná len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
Pri vchode do kostola je povinné aplikovať dezinfekciu na ruky.
Pri obsadzovaní miest na sedenie vynechávame jedno miesto voľné.
Podávanie rúk na znak pokoja sa nahrádza úklonom alebo iným gestom.
Sv. prijímanie sa udeľuje prednostne na ruku.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a z nej vyplývajúce
obmedzenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách a zhromažďovania sa
v kostolnom priestore posúvame začiatok prípravy detí na prvé sväté
prijímanie v rámci štvrtkových sv. omší na neskoršie obdobie. Nateraz
prosíme rodičov, aby venovali pozornosť príprave detí na vyučovanie
náboženstva, nakoľko vedomostnú prípravu budú deti absolvovať
v rámci školskej katechézy so svojimi katechétkami. Nové informácie
zašleme rodičom e-mailom na poskytnuté e-mailové adresy, na ktoré
budeme do rodín prvoprijímajúcich detí pravidelne posielať pracovné
listy na rodinnú katechézu, ktorú budú deti absolvovať doma s rodičmi.

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE
Študentom, ktorí sa prihlásili na prípravu na prijatie sviatosti
birmovania, zašleme vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu
aktualizované informácie o spôsobe a priebehu prípravy e-mailom na
adresy uvedené v prihláške.

RUŽENEC DETÍ
Nadácia Kirche in Not vyzýva k účasti na celosvetovej akcii „Milión detí
sa modlí ruženec“. Na celom svete sa 18. októbra o 9:00 spojí milión detí
všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Úmyslom modlitby
detí je: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. Akcia b
detského ruženca je odpoveďou na slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión
detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Pozývame rodičov, aby sa v
nedeľu 18.10. o 9:00 doma spolu s deťmi pripojili k modlitbe ruženca.

MODLITBA RUŽENCA
5.10. – 11.10.
12.10. – 18.10.
19.10. – 25.10.
26.10. – 1. 11.

6. ruža
7. ruža
8. ruža
1. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA
9.10. a 11.10. – skupina č. 6
16.10. a 18.10. – skupina č. 7
23.10. a 25.10. – skupina č. 8
30.10. a 1.11. – skupina č. 1

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1.10. štvrtok
sv. Terézia
z Lisieux
2.10. piatok
svätí anjeli
strážcovia
3.10. sobota

4.10. nedeľa
27. nedeľa
v Cezročnom
období

5.10. pondelok
sv. Faustína
Kowalská
6.10. utorok
7.10. streda
Ružencová
Panna Mária
8.10. štvrtok

6:30
15:00
18:00
20:00
6:30
15:00
17:15
18:00
6:30
17:00
18:00
6:30
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
16.00
16:15
17:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00

Za kňazov, rehoľníkov, misionárov
+ Mária, Pavol, Dorota, Matej
+ Jozef
Hora sancta
+ Mária a František
+ Mária
posvätný ruženec
Za živých a zomrelých členov BBSJ
fatimská pobožnosť a sv. omša
Za skoré víťazstvo NSPM
ZBP a uzdravenie Juliana
Za farnosť
Za ružencové bratstvo
ZBP a dary Ducha Svätého pre:
Samuel, Dávid, Patrik, Monika, Milan
ZBP Adrián, Filip a Iveta
prvonedeľná pobožnosť
posvätný ruženec
ZBP Tomáš a rod. Zmudova
+ Miroslav Vereš
+ Juraj, Rozália, Božena, Miroslav
Za spoločenstvo matiek
ZBP Terézia
+ Mária Kalafusová
ZBP Anja, Sonja, Jozef
ZBP Róbert, Slavomír, Ružena, Simona,
Samuel
+ Margita
ZBP manželia Simona a Gabriel
ZBP Barbora a Ján Leškovi
+ Stanislav, Ján, Alžbeta
+ Peter

9.10. piatok

10.10. sobota

11.10. nedeľa
28. nedeľa
v Cezročnom
období

12.10. pondelok

13.10. utorok

14.10. streda
15.10. štvrtok
sv. Terézia
od Ježiša
16.10. piatok
17.10. sobota
sv. Ignác Ant.

6:30 + členovia rod. Trpákova, Bonkova,
Colinaszy, Nagy
15:00 ZBP Martin a Mária s rod.
10. výr. manželstva
18:00 + Mária, Ján
6:30 Za duše v očistci
17:00
18:00 + Anna, Ján, Milan
6:30
7:30 ZBP rod. Majerníkova
8:30 Za farnosť
9:30 ZBP Mária 80 r
10:30
11:30 ZBP rod. Juhásova, Urbančíkova,
Jeszeova
17:00
18:00 ZBP a uzdravenie Mária, Ladislav, Jakub,
Matej, Mária
6:30 + kňaz Peter
15:00 + Vojtech, 1. výr. smrti
18:00 ZBP Miroslava
6:30 + Ján
15:00 ZBP Jolana
17:00 mariánske večeradlo
18:00 + z rod. Wenčigrochova, Hurčikova,
Vasiľova, Anna Koscelanská
6:30 ZBP Jozef, rod. Kandráčova a za kňazov
15:00 + Ján a Mária
18:00 + Ladislav Zádora
6:30 ZBP Martin s rod.
15:00 + Juraj, Jozef
18:00 + Radimír, Michal, Zuzana, Anna, Ján
6:30 + Magda
15:00 ZBP Martin s rod.
18:00 ZBP Martina, Pavol, Terézia, Juliana
6:30 + z rod. Bodnárova a Kemény
17:00
18:00 + Zoltán

18.10. nedeľa
29. nedeľa
v Cezročnom
období

19.10. pondelok
20.10. utorok

6:30
7:30
8:30
9:30
10.30
11:30
17:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30

21.10. streda

22.10. štvrtok
sv. Ján Pavol II.
23.10. piatok
24.10. sobota

25.10. nedeľa
30. nedeľa
v Cezročnom
období

26.10. pondelok

15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
17:00
18:00
6.30
7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
17:00
18:00
6:30
15:00
18:00

Za farnosť
ZBP Lukáš s rod. - poďakovanie za 70 r.
ZRNSPM
ZBP Jozef a Agnesa 40. výr. manž.
ZBP Katka, Miška, Anička
ZBP a dar viery Roman s rod.
+ Peter, Juraj, Mária, Jozef, Alžbeta
ZBP Jozef s rod.
+ Anna
+ Imrich, Magdaléna, Ladislav, Jozef, Júlia
Za obrátenie: Mária, Pavol, Ester, Oliver
+ Štefan st., Štefan ml., Paulína
ZBP Viera a Ladislav s rod.
50. výr. manželstva
ZBP Sonja, Anja, Jozef
+ Ján
+ Monika
+ Michal, Mária
+ Mária
+ Matej, Štefan, Anna
+ Gabriel, Magdaléna
Za obrátenie: Jozef, Ivan, Simona
ZBP Terézia Eröšová
+ Vladislav Kajaty
+ Rozália Heideckerová
Za farnosť
ZBP Martina s rodinou a Adriana
+ František, 1. výr. smrti
ZBP Danka s rod. Marciova
+ Magdaléna
+ Vincent, Mária, Ondrej, Vladimír
+ Gabriela
+ Ján, Anna

27.10. utorok
28.10. streda
Sv. ap. Šimon
a Júda Tadeáš
29.10. štvrtok
30.10. piatok
31.10. sobota

6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
15:00
18:00
6:30
17:00
18:00

ZBP Boris, Lucia, Juraj, Lucia
+ Alžbeta
+ Mária
+ Ján, Božena, Ján, Helena
+ Imrich
+ František Beli
ZBP Ružena
ZBP Milan
ZBP Róbert
ZBP r. Darjaninová
+ Margita, Katarína, Ondrej
+ Jozef, Verona
+ František
+ z rod. Balážova, Urbanova, Proháskova,
Michal

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Evanjelizačný úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka
krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.
Úmysel biskupov v októbri: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu,
vydávali svedectvo viery, pokory a obety.

VÝROČIE SVÄTOREČENIA MANŽELOV ĽUDOVÍTA A ZÉLIE
Na misijnú nedeľu 18. októbra 2020 si pripomenieme 5. výročie
kanonizácie manželov Ľudovíta a Zélie Martinových, rodičov sv. Terézie
z Lisieux. Svätorečení boli 18. októbra 2015 pápežom Františkom na
Námestí sv. Petra počas trvania Synody o rodine. Ľudovít a Zélia
Martinovci sú pre nás príkladom manželskej lásky, kresťanskej
pracovitej rodiny, ktorá je pozorná pre potreby blížneho, štedrá voči
chudobným a oduševňovaná príkladným misionárskym duchom,
pripravená spolupracovať vo farských aktivitách.
Všemohúci Bože, ty si dal svätým Ľudovítovi a Márii Zélii
milosť, aby ako kresťanskí manželia a rodičia kráčali po ceste svätosti;
daj, aby sme ťa na ich príhovor a podľa ich príkladu milovali
a verne ti slúžili, a tak dôstojne odpovedali na svoje povolanie.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

MISIJNÁ NEDEĽA
Svetový deň modlitieb za misie začal svoju históriu v roku 1926. Odvtedy
sa tento deň, u nás a v niektorých ďalších krajinách nazývaný aj „Misijná
nedeľa“, slávi každý rok na predposlednú nedeľu v mesiaci október vo
všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity,
ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na
podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a
živú Cirkev v chudobných krajinách.
Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy
proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom
dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú
odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa
na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby
sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež
František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.

V tento deň veriaci v každej farnosti po celom svete osobitne pamätajú
vo svojich modlitbách na misionárov a misijné dielo Cirkvi. Tento deň
je však okrem modlitieb spojený aj s finančnou zbierkou na podporu
misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí skrze misionárov,
ochotných zrieknuť sa vlastnej domoviny a ísť ohlasovať evanjelium do
vzdialených končín zeme, kde o Kristovi buď vôbec nepočuli, alebo
počuli veľmi málo. Z takto nazbieraných finančných prostriedkov sa
podporujú projekty Pápežského misijného diela šírenia viery (PMD) v
približne 1100 diecézach sveta, ktorého začiatky siahajú až do roku
1818. Jedná sa hlavne o katechetické, vzdelávacie, charitatívne a
sociálne projekty, školy, nemocnice, domovy pre siroty alebo starých
ľudí, stavby a opravy kostolov a mnoho ďalších.

MODLITBA PRED OBRAZOM
PANNY MÁRIE OBIŠOVSKEJ
Panna Mária Obišovská,
Kráľovná posvätného ruženca!
Tvoja tvár je skropená
krvavým potom a slzami.
Trápiš sa kvôli nám.
Materinským pohľadom vychádzajúcim
zo svätyne na Putnoku nás hľadáš
v údoliach našich každodenných starostí
a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom
v čase smrtiacej epidémie
a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše.
Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých.
Pomôž aj teraz,
keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ.
Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom.
Zaháňaj každú hriešnu myšlienku
na riešenie problémov rozvodom či potratom.
Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať,
nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života.
Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov
a všetkých predstaviteľov spoločenského života.
Vypros im silu a odva
hu hlásiť sa
k pravým hodnotám kresťanskej viery.
Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi,
biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia.
Oroduj za našu arcidiecézu,
aby jej Pán v každom čase daroval
dostatok nových duchovných povolaní.
Dvíhaj nás svojimi rukami
a priveď nás bližšie k Ježišovi,
lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti.
AMEN.

