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NEDEĽA 1. NOVEMBER 2020
NEDEĽA:
VŠETKÝCH SVÄTÝCH
2.XI. Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých - Sviatok
3.XI. Utorok:
Sv. Martina Porres, rehoľníka - Ľ. spom.
4.XI. Streda:
Sv. Karola Borromeo, biskupa - Spomienka
5.XI. Štvrtok:
Sv. Imricha - Ľ. spom.
6.XI. Piatok:
- Féria
7.XI. Sobota:
- Féria
NEDEĽA:
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVÄTÉ OMŠE:
SPIŠSKÉ PODHRADIE:
PONDELOK: 8.00 + František NESLÁDEK (H)
18.00 za ++ z rod. BORŽÍKOVEJ a KAMENICKEJ (R)
UTOROK:
8.00 + Ján a Mária (H)
18.00 + Jakub, František, Mária, Rozália, Mária (R)
STREDA:
8.00 + Ondrej, Margita, Elena, Pavol (H)
18.00 za rodinu Mikuláša a Anny (R)
ŠTVRTOK:
8.00 + Viera PALOČKOVÁ (H)
18.00 + Ján, Imrich, Žofia (R)
PIATOK:
8.00 za ++ členov ružencového spoločenstva (H)
18.00 + Alžbeta a Ján (R)
SOBOTA:
15.00 sobášna - Michal a Alžbeta (H)
18.00 za ++ z rod. STRAKOVEJ a KLEŠČOVEJ (R)
NEDEĽA:
8.00 + Monika KOPERDÁKOVÁ (R)
10.30 na úmysel celebranta (R)
18.00 za veriacich farnosti – Spišské Podhradie (H)
STUDENEC:
STREDA:
17.00 + Imrich (H)
PIATOK:
17.00 + Renáta, Anna, Martin, Anna, Pavol (H)
NEDEĽA:
9.15 + Pavol, Irena, Pavol, Alžbeta, Pavol (H)
Bohu známa venovala na kostol v Spišskom Podhradí

50,- € (PBZ)
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Sviatosť manželstva: III. krát:
Imrich KICKO, Imrich a Darina, Spišské Podhradie
a Veronika TARAJOVÁ, Edmund a Anna, Tvrdošín.
Sviatosť manželstva: III. krát:
Michal HRUŠOVSKÝ, Miroslav a Helena, Veľká Lomnica
a Alžbeta MAČUGOVÁ, Štefan a Alžbeta, Spišské Podhradie.
POBOŽNOSTI NA CINTORÍNE V SPIŠSKOM PODHRADÍ - NEBUDÚ.
ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH
Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka
ustanovila, že toho roku 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. Tieto dni si veriaci
môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to
so zaistením bezpečnosti veriacich.
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne
navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto
môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu
alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa
slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať
z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v
čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja
so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo
Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
Môžu to byť napríklad:
- Ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,
- svätý ruženec,
- korunka Božieho milosrdenstva
- alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,
- alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových
- úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých,
- alebo vykonajú skutok milosrdenstva,
obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Sviatosť zmierenia možno dohodnúť individuálne - telefonicky.

