KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V ZLATÝCH MORAVCIACH
KONGREGÁCIA BRATOV TEŠITEĽOV Z GETSEMAN - CCG

 Hviezdoslavova 104/77, 953 01 Zlaté Moravce,  +421 37 642 16 10

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Liturgický kalendár
V pondelok je slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH [B]
V utorok je SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH [F]
Vo štvrtok je spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa [B]

OTP

10:00

Za † rodičov Helenu, Viktora a brata Milana a starých rodičov
z oboch strán
Za † rodičov Jána a Paulu

18:00

Za † Šimona a Helenu a starých rodičov z oboch strán

Všetci

Utorok

08:00

Za † manžela Jozefa a rodičov

OTP

2.11.2021

10:00

Za † rodičov a starých rodičov z oboch strán a † z rodiny

Očkovaní

18:00

Za † rodičov z oboch strán a starých rodičov z oboch strán a uja
Pavla

Všetci

09:00

Za rehoľné povolania do rehole Bratov Tešiteľov

Všetci

Pondelok

08:00

1.11.2021

Streda

Očkovaní

Za † Annu Justovú
3.11.2021

18:00

Za † členov ružencového bratstva a ich rodiny

Všetci

Štvrtok

09:00

Na úmysel, ako zmierna obeta k úteche Božského Srdca Ježišovho

Všetci

4.11.2021

18:00

Za † otca Rudolfa, rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny

Všetci

Piatok

09:00

Za všetkých členov Kongregácie Bratov Tešiteľov a ku cti Panny Márie Všetci

5.11.2021

18:00

Za † Paulínu, Jána, Alojza a brata Jána

Všetci

19:30

Mládežnícka sv. omša

Všetci

Sobota

09:00

Za † Máriu, Barboru, Antona a starých rodičov

Všetci

6.11.2021

18:00

Na úmysel blahorečenia zakladateľa Kongregácie Bratov Tešiteľov
Josefa Litomiského

Všetci

Nedeľa

08:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie za život pre kŕsňa

OTP

7.11.2021

10:00

Poďakovanie za 50 rokov života s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Očkovaní

15:00

Na úmysel

Všetci

18:00

Za † rodičov Drgoňových a starých rodičov z oboch strán

Očkovaní

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi milodarmi na kostol. Za všetky vaše milodary a modlitby
vám vyslovujeme „Pán Boh vám to odmeň“.
 Zajtra (v pondelok) je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Omše v našom kostole budú o 8:00,
10:00 a 18:00 hod.
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 ODPUSTKY: 1. veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi
kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) , môže získať
úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada
splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý
deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva) . A ďalej ako vo všeobecnosti
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj 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 možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba
splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
 V utorok (2.11.) podľa apoštolskej konštitúcie môže v dnešný deň každý kňaz sláviť tri sväté omše. Aj
preto budú v tento deň tri sväté omše o 8:00, 10:00 a 18:00 hod.
 Začali sme vykurovať priestory kostola. Časť na pokrytie týchto nákladov budeme používať aj
„zvončekové“, do ktorého budete môcť prispieť každú stredu pri sv. omšiach.
 V stredu 3.11. o 17.00 hod. bude v našom kostole stretnutie ružencového bratstva a o 18.00 hod. bude
odslúžená sv. omša s úmyslom Za zosnulých členov ružencového bratstva a ich rodiny.
 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude v našom kostole každý deň 20 minút pred
rannou sv. omšou a pred večernou sv. omšou od 17.30 hod. až do vtedy, kým bude treba a budeme mať
ľudí čakajúcich na spoveď.
 V piatok, ako každý prvý piatok v mesiaci, sa pomodlíme krížovú cestu pred rannou sv. omšou o 08.15
hod. Po rannej sv. omši bude vyložená Najsvätejšia Oltárna Sviatosť v kostole. O 15.00 hod. sa
pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva. Adorácia počas celého dňa až do večernej sv. omše bude
prebiehať v kostole. Adoračná kaplnka bude v tento deň zavretá.
V sobotu sa po rannej sv. omši pomodlíme sv. ruženec ako zvyčajne na prvú sobotu v mesiaci.
 Okres Zlaté Moravce bude od zajtra, 1.11., podľa covid automatu v bordovej farbe (II. stupeň
ohrozenia). Vo vnútorných priestoroch, tak isto aj v kostoloch, je povinnosť mať prekryté horné dýchacie
cesty respirátorom!

