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NEDEĽA 7. NOVEMBER 2021
NEDEĽA:
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.XI. Pondelok: - Féria
9.XI. Utorok:
VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY - Sviatok
10.XI. Streda:
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Církvi - Spomienka
11.XI. Štvrtok: SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA - Sviatok
12.XI. Piatok:
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - Spomienka
13.XI. Sobota:
- Féria
NEDEĽA:
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

SVÄTÉ OMŠE:
SPIŠSKÉ PODHRADIE:
PONDELOK: 18.00 + Jozef a Margita GARDOŠ (H)
UTOROK:
8.00 + Mária, František, František (R)
18.00 za ++ z rodiny ČURILLOVEJ (H)
STREDA:
8.00 + Ján, Mária, Jozef KAĽAVSKÝ (H)
18.00 za ctiteľov sv. Filomény (Ľ)
ŠTVRTOK:
8.00 za ++ z rodiny (R)
18.00 + kňazi Ján a František HADRI DREVENICKÝ
a za ++ z rodiny DREVENICKÝ (H)
PIATOK:
8.00 za duše v očistci (R)
18.00 + Anna a Ondrej FECKO (H)
SOBOTA:
8.00 + Jozef NOVÁK (1. výr.) (R)
18.00 + Vincent, Agnesa, Mária, Ján, Mária (H)
NEDEĽA:
8.00 + Apolónia VILKOVÁ (H)
9.15 + Jakub, František, Mária, Rozália (H)
10.30 za veriacich farnosti - Spišské Podhradie (H)
18.00 na úmysel celebranta (R)
STUDENEC:
STREDA:
17.00 + František a Alžbeta (R)
PIATOK:
17.00 + František a Alžbeta (H)
NEDEĽA:
9.15 za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (R)
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DNEŠNÁ NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V MESIACI
ZVONČEK - ZBIERKA NA OPRAVU FARSKÉHO KOSTOLA. (PBZ)

POBOŽNOSŤ na cintoríne v Spišskom Podhradí. 8.XI. o 14:00 hod.
UTOROK - pred sv. omšou - MODLITBY MATIEK.
ŠTVRTOK VEČER - ADORÁCIA PO SV. OMŠI.
PIATOK VEČER - SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ.
Dňa 14. 11. si pripomenieme pamätný deň narodenia
Božieho sluhu biskupa Jána VOJTAŠŠÁKA.
Za dar jeho života sa poďakujme modlitbou.
PRE VŠETKÝCH CTITEĽOV SV. FILOMÉNY
Pondelok 8. novembra bude sv. omša a mesačné stretnutie o 18.00 hod.
Streda 10. novembra o 17.00 hod. modlitbou sv. ruženca.
Pokračuje o 18.00 hod. sv. omšou, po nej Ruženec a litánie ku cti sv. Filomény.
V stredu to bude prenášať Rádio Mária v priamom prenose.
ÚPLNÉ ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána
a urobí vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
-

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď (krátko predtým alebo potom),
sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).
A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa
až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín
a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci,
raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďalšie podmienky.
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

UPRATOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA V SPIŠSKOM PODHRADÍ
PIATOK po sv. omši - Veriaci farníci a ruža p. Dariny KOKORUĎOVEJ. (PBZ)
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OSLOBODENIE OD ÚČASTI NA SV. OMŠI
"Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz povinnosť účasti
naďalej nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže
znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich,
ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti,
napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia."
Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca
znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok,
je od účasti na nej oslobodený
OZNAM O SYNODE
Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek
vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá
bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.
Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako
bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového
spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez
prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk.
K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské
pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá
manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi.
Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné
informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes.
Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.
Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným
stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú
zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.
Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá
a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.
Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu
spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe
ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné
zhrnutie za celú Spišskú diecézu.
Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke
www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.
V prílohe posielame plagát, ktorý môžete zavesiť na nástenke alebo na sociálnych sieťach.

