Oznamy po 30. nedeli v cezročnom období
Liturgický kalendár

Nedeľa
1. 11.

SLÁVNOSŤ
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ĽM + Ignác, Peter, Mária, Štefan
9.00

Utorok
3. 11.

Svätého Martina de Porres,
ľ.spomienka

Streda
4. 11.

Sv. Karola Borromejského,
biskupa, spomienka

JV Za farníkov
ML Za duše v očistci

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Pondelok Všetkých verných zosnulých,
2. 11.
spomienka

ĽM + Oľga Gaťová a dcéra Mária
ML + manžel
+ Vincent, Angela, Margaréta, Marián,
Alexandra, Karol

18.00

JV

18.00

JV + Jozef, rodičia a starí rodičia
ML Za Božiu pomoc a pokoj v duši pre Jolanu
ML + Alexander, rodičia, starí rodičia

18.00

JV za zosnulých z rodiny
JV

Štvrtok
5. 11.

18.00

ML za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
JV za Božie požehnanie pre rodinu

Piatok
6. 11.
Sobota
7. 10.

Úmysly

Spomienka Panny Márie

18.00
8.00

ML + členovia ružencového bratstva
JV Ružencové bratstvo (modlitba sv. ruženca 7.30)
ĽM + dcéra Eva, rodičia, starí rodičia a os. príbuzní

Nedeľa
8. 11.

32. cezročná nedeľa

9.00

JV Za farníkov
ML za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
ĽM + brat Anton

Iniciálky: JV – Juraj Vittek, ML – Marián Lukáč, ĽM – Ľubomír Matejovič

V núdzovom stave
O po prvom celoplošnom testovaní predpokladáme, že budeme môcť postupne uvoľňovať
zákaz vychádzania a obmedzene prichádzať do kostola na modlitbu, na sv. omšu
a k pristupovaniu k sviatostiam. Budeme Vás informovať na našej internetovej stránke. Naďalej
bude streamovať večerné svätého omše o 18.00. Prosíme o trpezlivosť. Dnes (v nedeľu) bude
kostol otvorený k osobnej modlitbe od 15.00-18.00h.

Rekonštrukcia strechy na kostole a starom pastoračnom centre
Už dlhší čas sa zhoršovala situácia so svetlíkom na streche kostola a strechy nad starým
pastoračným centrom. Situácia sa dostala do kritického stavu, kedy nám premokali steny a voda
tiekla aj do elektroinštalácie. Po rokovaniach s odborníkmi a farskou ekonomickou radou sme
pristúpili k potrebnej oprave svetlíka a rekonštrukcie a opravy strechy. Projekt schválil aj ABÚ.
Práce už sú hotové. Zdá sa, že sa podarilo aj úplne odstrániť pretekanie cez svetlík. V starom
pastorku už je tiež sucho. Na práce bola vybraná firma STRESTAV. Ďakujeme za dôsledne
vykonanú prácu. Konečné náklady sú 41 063,43 €. Na tento účel zorganizujeme aj zbierky, nateraz
môžete prispievať aj priamo na farský účet s poznámkou „Na strechu“: bežný účet SK55 0900 0000
0050 3173 4624 (Slovenská sporiteľňa) alebo investičný účet SK61 3100 0000 0040 0070 5105
(Primabanka). Ďakujeme za všetky Vaše milodary, ktoré sme už prijali (ku dnešnému dňu sme
dostali na tento účel v hotovosti alebo na účet 6130 €), aj tie, ktoré ešte venujete na tento úmysel.
Budeme Vás informovať o výške vyzbieranej sumy.
Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku
Tento týždeň zverejníme na internete prihlášky na prvé sväté prijímanie a na birmovku.
Prosíme, aby ste vyplnenú a podpísanú prihlášku doručili do konca októbra v kancelárii farského
úradu, alebo oskenovanú poslali na emailovú adresu ba-svatej-rodiny@ba.ecclesia.sk.
Prihlášky môžete doručiť do konca novembra. Ešte hľadáme spôsob, akým bude príprava
prebiehať.
Sviečka za nenarodené deti
Občianské združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje
pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty
konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám, ktoré zažili spontánny potrat,
alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat. Jej zapálením vyjadríte,
že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom.
Sviečky si môžete kúpiť pri východe z kostola. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 5
EUR. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh zaplať. Vzhľadom na situáciu,
je možné zapáliť virtuálnu sviečku aj cez internet.
Úplné odpustky pre duše v očistci
Informácie o tom, ako je možné získať odpustky za zomrelých, nájdete na našej internetovej
stránke i na stránke TK KBS.

