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TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Dnes prišla spása do tohto domu 
 

 Liturgický prehľad čas úmysel 
Pondelok 

31.10. Féria 18.o0 †Daniel a Pavol Chňapko 

Utorok 

1.11. 
VŠETKÝCH SVÄTÝCH,  

slávnosť - prikázaný sviatok 

8.00 Boží ľud 

1o.o0 ZBP pre Danielu Palugovú 

14.o0 Pobožnosť na cintoríne 

Streda 

2.11. 
Spomienka na všetkých 
verných zosnulých 18.o0 Zosnulí z rodín a priatelia 

Štvrtok 

3.11. Féria 18.o0 ZBP pre Pavla a rodinu 

Piatok 

4.11. 

Sv. Karola Boromejského, 

biskupa, spomienka         
Sv. omša za účasti detí 

18.o0 
ZBP pre Antóniu a Jozefa 
Štobera (50 rokov sobáša) 

Sobota 

5.11. 
Sv. Imricha,  
patrón kostola                      

16.o0 
†Ján, Mária, Ľubomír Hrubec  
(z 24.9.) 

Nedeľa 

6.11. 

TRIDSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

odpustová slávnosť 

1o.30 
Boží ľud 
Sv. omša  
bude vysielaná Rádiom Lumen 

 

1. Upratovanie kostola. Ďakujem všetkým, ktorí upratujú a starajú sa o kostol. Prosím 
o upratovanie kostola skupina č. 17. Silvester Šálka st., Ján Oles, Ľubica Šálková, Imrich 
Šefčík, Ing. Jozef Šálka. Pán Boh zaplať všetkým!  

2. Misijná nedeľa. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Vyzbieralo  
sa 561,54€. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať. Ďakujem aj dobrovoľníkov pri 
podávaní kávy a organizovaní tohto podujatia. 

3. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď v pondelok a piatok, pred večernými sv. omšami. Ku 
chorým pôjdem v piatok od 8.3o hod., prosím nahlásiť.  
Sv. spoveď pred Dušičkami, je platná aj na odpustovú slávnosťou sv. Imricha.  
Úplné odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci môže  získať: 
• Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2. novembra) 

nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie 
viery (Verím v Boha) 

• Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, raz 
denne od 1. novembra do 8. novembra (vrátane). 

K získaniu odpustkov treba splniť obvyklé podmienky: sv. spoveď (jedna sv. spoveď stačí 
na všetky odpustky), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a treba vylúčiť 
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. 



 
Spoločná spoveď bude v sobotu od 9.oo - 9.3o hod. 

4. Úmysly na sv. omšu. Chcem poprosiť ak budete mať záujem, vložte do pokladnice 
úmysly svojej sv. omše s intenciou, (vypomienkové modlitbové lístky za duše svojich  
blízkych zosnulých, milodar je dobrovoľný), ktorá sa bude slúžiť 2. novembra na 
Spomienku všetkých verných zosnulých. Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. 
novembra až do polnoci 2. novembra. Pán Boh zaplať. 

5. Intencie. Mám už zapísane všetky termíny do konca kalendárneho roka. Prosím 
o trpezlivosť. 

6. Sviatosť manželstva. Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:  
Peter Bača, Rc., syn †Pavla a Marianny rod. Jašurkovej, narodený 24.7.1991 v Trstenej, 
bývajúci v Čimhovej a Dana Romanová Rc., narodená 20. 12. 1989 v Dolnom Kubíne 
a bývajúca v Oravskej Lesnej, ohlasujú sa dnes po I., II. a III. krát, kto by vedel o manželskej 
prekážke, nech to nahlási na Farský úrad, zároveň odporúčam snúbencov do vašich 
modlitieb. 
 

 
 

 


